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Резюме  
Методологията за мониторинг на политики и институционални практики 

във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България, е 
иновативен инструмент за мониторинг и оценка, предназначен за периодично 
(за предпочитане ежегодно) наблюдение и оценка на обективната ситуация, 
възприятията и мненията на основните заинтересовани страни, както и на най-
актуалните развития по темата. Методологията има три взаимосвързани цели, а 
именно: 1) идентифициране и практическа оценка на нормативни и стратегически 
документи и политики, прилагани от компетентните институции и неправителствени 
организации; 2) събиране и контекстуализиране на наличните количествени 
статистики и качествени данни за домашното насилие и насилието, основано на 
пола в България; и 3) създаване на условия за идентифициране и адресиране на 
проблемни области, въпроси и предизвикателства, които се нуждаят от решителни 
политики. 

Методологията се базира на вече утвърдени подходи като насърчаване на 
равнопоставеността между половете и чувствителност към жертвите, както и на 
добри практики в областта на мониторинга на спазването на правата на човека, 
правата на жените, равенството и недопускането на дискриминация, включени 
в основополагащи инструменти за правата на човека като Конвенцията за 
премахване на всички видове дискриминация по отношение на жените (1979) 
и Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие (2011). От определенията в Глава 3 до тематичната 
категоризация в Глава 4, настоящият инструмент следва и насърчава холистичен 
подход към предотвратяването и противодействието на насилието, основано на 
пола, като се фокусира върху най-разпространената му форма – насилието над 
жени от страна на интимен партньор. Чрез този холистичен подход, базираният на 
индикатори инструмент за мониторинг позволява извеждането на информация за 
седем основни тематични области (общи законови мерки и политики, превенция, 
защита, преследване и наказание, обезщетения, координация, мониторинг и 
събиране на данни и международно сътрудничество) и три допълнителни области 
(дискриминация, интерсекционални уязвимости и нови видове насилие). 

В допълнение, Методологията включва насоки за събиране на данни (Глава 5) 
и анализ (Глава 6) на изготвянето на мониторингов доклад и препоръки относно 
политики. Тя предлага използването на смесен подход при събирането на данни, 
като отчита липсата на изчерпателни данни за домашното насилие и насилието, 
основано на пола, в национален мащаб, както и важността да се оцени начинът, по 
който заинтересованите страни разбират и прилагат правната и институционалната 
рамка и съответните политики. Освен това, Методологията поддържа имерсивен, 
паралелен метод за анализ на данните, който позволява контекстуализирането 
на количествени чрез качествени данни, като по този начин позволява по-
всеобхватна и задълбочена оценка на всички аспекти на домашното насилие и 
насилието, основано на пола в България. И накрая, Методологията съдържа набор 
от практически материали (ръководства за провеждане на интервюта и фокус 
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групи, заявление за достъп до информация, формуляр за информирано съгласие и 
списъци със заинтересовани страни и източници на информация), които ще бъдат 
от полза на експертите, които прилагат методологията в бъдеще – изследователи, 
но и правителствени служители.
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1. Обхват и цел на Методологията 
за мониторинг      
Мониторинговата методология е инструмент за наблюдение и оценка на  

правните инструменти, политиките и институционалните практики, свързани 
с домашното насилие и насилието, основано на пола в България (ДННОП)1.  Тя 
е съобразена с основната цел на процеса на мониторинг и оценка, а именно да 
„предостави на основните страни своевременна информация за напредъка или 
липсата на такъв в постигането на резултати“ (ПРООН, 2003, стр. 18). Резултатите 
от мониторинга имат за цел да улеснят вземането на решения, да информират за 
необходимите и новаторски мерки, и да доведат до подобряване на съществуващите 
политики и практики и/или до изготвянето и прилагането на нови.

Мониторинговата методология има три взаимосвързани цели:

 X да покаже какви конкретни правни, стратегически и политически мерки 
съществуват в България за борба с явлението ДННОП, и по-конкретно насилието 
срещу интимен партньор (НСИП), и да проучи дали и как тези мерки се прилагат 
на практика, изпълняват и оценяват; 

 X да представи, постави в контекст и направи опит за тълкуване на данните и 
статистиката, които се събират по отношение на НСИП; и  

 X да идентифицира, очертае и опише ясно съществуващите предизвикателства 
и ключовите области, които трябва да се подобрят чрез законодателни, 
стратегически и политически промени.

 

1 Тази методология е подготвена в рамките на инициативата „Разработване на мониторингова 
методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във 
връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България“ (2019 – 2022), с финансовата 
подкрепа на Фонд Активни Граждани България. Партньори по проекта са Фондация „Позитивни умения 
на личността в социума“ (П.У.Л.С., България, координатор), Центърът за изследване на демокрацията 
(България, партньор) и Академията за правата на човека (MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET, Норвегия, 
партньор). Разработената методология има за цел не само прякото изпълнение на инициативата, но 
и създаването на инструмент, който може да бъде преглеждан, ревизиран и използван и след края на 
проекта. Повече информация ще намерите в Приложение IX на настоящата публикация.
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2. Устройство и бенефициенти на 
методологията   
Комплексната природа на ДННОП диктува поставянето на опита, знанията, 

възприятията и тълкуването на различни явления и събития в центъра на 
мониторинга и аналитичните методи. Това важи както за гледнaтa точкa на жертвата 
(необходимостта от закрила и подкрепа), така и за тази на извършителя (нуждата 
от превенция и рехабилитация), а и за становищата и оценките, предоставени от 
експертите, които разработват, прилагат или наблюдават стратегиите, действията и 
политиките за противодействие на ДННОП. Дизайнът на методологията е вдъхновен 
и от подхода, насочен към жертвите2, при работата с ДННОП и значението, което 
се отдава на интердисциплинарността и междуведомственото сътрудничество 
за противодействие на това явление. Същевременно е взет предвид и фактът, че 
ДДНОП се корени в дълбоко свързани с пола властови структури и предразсъдъци, 
представяни като „традиционни ценности“. 

По отношение на конкретни програми мониторингът често се определя като 
„систематичния и непрекъснат процес на събиране, анализ и използване на 
информация за проследяване на напредъка на дадена програма към постигането 
на нейните цели и за насочване на управленските решения (GWI, 2017, стр. 8). Като 
незаменими елементи на процеса са установени тясното наблюдение на дадена 
ситуация „чрез постоянен или периодичен преглед или изследване и документиране 
на развитието“, събирането на голямо количество данни и употребата на стандарти 
или норми като отправна точка за обективна оценка (Guzman and Verstappen, 
2003, стр. 7). Обикновено крайният продукт на мониторинга е доклад, който в 
своята същност представлява оценка на ситуацията и основание за по-нататъшни 
действия. (2003, стр. 7).

Мониторингът, особено в контекста на човешките права, често включва 
използването на индикатори. Службата на Върховния комисар за правата на човека 
на ООН (СВКПЧ) дефинира индикатор като „конкретна информация за ситуацията 
или състоянието на предмет, събитие, дейност или резултат, които имат отношение 
към нормите и стандартите на човешките права; които адресират и отразяват 
принципите и опасенията в областта на човешките права; и които могат да бъдат 
използвани за оценка и мониторинг на насърчаването и прилагането на човешките 
права“ (СВКПЧ, 2012, стр. 2). Като източници на информация за индикаторите за 
човешки права СВКПЧ използва социално-икономически и други административни 
статистически данни; данни въз основа на събития, свързани с нарушения на 
човешките права; възприятия и проучвания на мнения; както и данни, основани на 

2 Според Европейския институт за равенство между половете (автономен орган, създаден 
по инициатива на Европейския съюз и посветен изцяло на равенството между половете): „подход, 
насочен към жертвите по отношение на насилието от интимен партньор поставя фокуса при всяка 
една интервенция за управление на риска върху правата, нуждите и притесненията на жените жертви“ 
(EIGE, 2021a).
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експертни мнения (2012, стр. 10-11). Настоящата методология се придържа към тази 
широка дефиниция на индикатор и неговите източници.

Структурата на методологията се основава на цялостен преглед на съществуващи 
методологии и системи за мониторинг в областта на насилието над жени, домашното 
насилие и насилието, основано на пола, прилагани в други държави или изготвени 
от утвърдени регионални и международни институции.3 Сред тези организации са 
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Съветът на Европа (СЕ) 
и органите на Организацията на обединените нации (ООН) като СВКПЧ, Комитетът 
за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените или независими 
експерти като Специалния докладчик на ООН относно насилието над жените, 
причините и последиците от него. Насоките, споделени от Menneskerettighets- 
akademiet (Академия за правата на човека, или HRA, Норвегия) по време на обмен 
на добри практики допълва този преглед.

В същността си методологията съдържа конкретни индикатори и критерии, чрез 
които да бъдат измерени и оценени резултатите и ефектите от законодателството, 
политиките и практиките за справяне с ДННОП в България. До голяма степен 
индикаторите и критериите се основават на ключови документи като Конвенцията 
за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) 
и нейните общи препоръки и Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 година4, както и на Конвенцията на Съвета на Европа 
за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска 
конвенция), която към декември 2021 г. не е обвързваща за България. Те се базират 
и на съществуващи или примерни индикатори като предложените от СВКПЧ5, или 
тези, използвани от Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за 
събиране на данни на ниво ЕС (EIGE, 2021b). Използваните индикатори са разработени 
чрез процес на съпоставяне на нормативните, политическите и стратегическите 

3 Сред тях: Индикатори за правата на човека. Ръководство за измерване и прилагане (СВКПЧ, 
2012); Измерване на правата на човека (Landman and Carvalho, 2009); Мониторинг и защита на 
човешките права на жените, Глава 28 (СВКПЧ, 2011a); Документиране на прилагането на законите за 
домашното насилие: Методология за мониторинг на правата на човека (Застъпници за правата на 
човека, 2011); Индикатори за насилие от страна на интимен партньор (EIGE, 2021b); Рамка за подкрепа 
на действията за предотвратяване на насилието над жени (ООН-Жени, 2015); Проучване на насилието 
над жени: практическо ръководство за изследователи и активисти (СЗО и PATH, 2015); Компендиум от 
международни и национални правни рамки за домашното насилие (Световната банка, 2019); Насилието 
над жени: проучване в целия ЕС. Доклад за основните резултат (FRA, 2014); Картографиране на услуги 
за подкрепа на жертвите на насилие над жени в съответствие със стандартите на Истанбулската 
конвенция (Kelly, 2018); Интегриране на пола в мониторинга на правата на човека. Глава 15 (СВКПЧ, 
2011b); Относно мониторинга (CE, н.д.) и др.

4 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 
за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

5 Вж. следните документи: A Human Rights Based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 
2030 Agenda for Sustainable Development (СВКПЧ, 2018) и Human Rights Indicators: A Guide to Measure-
ment and Implementation (СВКПЧ, 2012).
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документи, институционалните практики, усилията за сътрудничество, събирането 
на данни, статистиката, докладването, мониторинга и оценката, които в момента 
съществуват на национално ниво и такива, които са предприети в други страни, 
в регионален и глобален план. В този смисъл наборът от индикатори е много по-
широкообхватен и амбициозен от настоящите реалности в България, като крайната 
цел е да насочи програмната и правната промяна в прогресивна посока към 
устойчиво равенство между половете и защита на правата на жертвите на насилие.

Непосредствени бенефициенти на методологията са участниците в процеса 
на вземане решения и на формулиране на политики. Освен това, тя може да е 
полезна на заинтересованите страни, ангажирани с периодичен анализ и оценка на 
постигнатите резултати в тази област на национално ниво, както и на работещите 
пряко с жертви на ДННОП и/или с групи, уязвими към такъв тип насилие. В този 
смисъл, методологията може да се използва периодично в помощ на съставянето 
на по-пълна картина на усилията за разработване и прилагане на всеобхватни и 
ефективни закони, политики и практики в България. Следователно, методологията 
може да бъде ревизирана и допълвана, за да отразява навременно и адекватно 
най-новите инструменти и нови практики на регионално и международно равнище.
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3. Контекст на методологията 

3.1 Общи дефиниции 

Термини като „насилие, основано на пола“,6 „насилие над жени“ и „домашно 
насилие“ често се използват взаимозаменяемо. Макар в определени случаи това 
да е приемливо, тъй като някои техни елементи и аспекти се припокриват, в други 
случаи подобна употреба е неточна и може да доведе до объркване. Поради 
тази причина е необходимо да бъдат формулирани изчерпателни дефиниции на 
национално равнище, които да отразяват утвърдените понятия на международно 
ниво. За изготвянето на „дърво на дефинициите“ по-долу е използван тълковният 
речник, създаден от EIGE, който се опитва да установи йерархия на термините и 
тяхната взаимовръзка. Изхождайки от различни международни документи, EIGE 
дефинира горепосочените явления по следния начин: 

 X Насилие, основано на пола (НОП): „Насилие, насочено срещу лице, поради 
неговия пол, полова идентичност или полово изразяване, или което засяга 
непропорционално лица от определен пол, се разглежда като насилие, основано 
на пола“ (Речник на Европейския институт за равенство между половете, 2021).

 X Насилие над жени, основано на пола: „Всяка форма на насилие, което е 
насочено към жена, поради това, че е жена, и което непропорционално засяга 
повече жените“ (2021, насилие над жени, основано на пола, по-широк термин: 
насилие, основано на пола).  

 X Насилие над жени (ННЖ): „Нарушаване на правата на човека и форма на 
дискриминация срещу жените, включително всички актове на насилие, основано 
на пола, които водят или е вероятно да доведат до физическа, сексуална или 
психологическа вреда или страдание на жени, включително заплахи за подобни 
актове, принуда или противозаконно лишаване от свобода, независимо дали 
това се случва в обществения или в личния живот“ (2021, насилие над жени, по-
широк термин: насилие, основано на пола, свързан термин: насилие над жени, 
основано на пола). 

6 В българския контекст е особено важно да се изясни дефиницията на понятието „пол“, което 
беше в основата на дебата около Истанбулската конвенция в страната. Въпросът е добре обобщен 
от Специалния докладчик на ООН относно насилието над жените, причините и последиците от него 
в нейното „Изявление за края на мисията“ от 21 октомври 2019 г. тя размишлява защо присъствието, 
значението и преводът на „пол“ (от англ.: gender) се оказаха толкова проблематични в текста на 
Истанбулската конвенция, когато терминът е „добре установен във вътрешното право на България“ 
(Шимонович, 2019). Например в член 2(3) от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете от 2016 
г. се споменава „равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, 
основани на пола“, а в член 2(5) се споменава „преодоляване на стереотипите, основани на пола“. 
Специалният докладчик отбелязва също, че „пол“ вече е част от българската правна рамка, тъй като 
присъства както в Директива на ЕС за правата на жертвите, така и в Конвенцията CEDAW.
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 X Домашно насилие (ДН): „Домашно насилие е всеки акт на физическо, 
сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът 
за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната 
свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена 
връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско 
съжителство“ (2021, домашно насилие, по-широк термин: насилие, основано на 
пола). 

Както е видно от последната дефиниция, всички видове домашно насилие 
(физическо, сексуално, психическо или икономическо) могат да възникнат между 
лица с различни правни или биологични връзки в рамките на една семейна единица. 
Тоест, то включва и насилие над деца (неглижиране или малтретиране) – пряко или 
косвено, когато стават свидетели на актове на насилие. Ето защо при надлежно 
отчитане на основната цел на тази методология и необходимостта от допълнително 
стесняване на обхвата включваме и следните дефиниции: 

 X Насилие срещу интимен партньор (НСИП): „Модел на нападателно и 
принудително поведение, включително физически, сексуални и психологически 
действия, както и икономическо принуждаване, което пълнолетни или 
подрастващи лица могат да проявяват срещу своите интимни партньори без 
тяхното съгласие“ (2021, насилие срещу интимен партньор, по-широк термин: 
насилие, основано на пола (НОП), свързан термин: домашно насилие). 

 X Интимен партньор: „Настоящ или бивш партньор и брачен партньор, 
независимо дали извършителят споделя или е споделял едно и също жилище с 
жертвата“ (CE, 2011, стр. 3).7 

Опит за схематично представяне на гореспоменатите дефиниции и връзките 
между тях е направен във Фигура 18.

 

7 Това включва и насилие по време на интимни срещи (dating violence), което по-често засяга 
млади жени, които са в романтична/интимна връзка, без задължително да живеят с насилника си.

8 Схемата следва да се разглежда като примерна, тъй като е създадена за удобство прилагащите 
методологията.
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Фигура 1. Връзки между подтиповете насилие и  
насилието срещу интимен партньор (НСИП) над жени

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г.

Методологията се концентрира върху НСИП, при което жертвата е жена и е 
жертва на домашно насилие и/или насилие, основано на пола. Терминът НСИП, 
използван в методологията оттук насетне, обозначава именно домашно и базирано 
на пола насилие над жени в контекст на интимни отношения и така изключва всички 
други подтипове. Първо, решението за съсредоточаване върху НСИП отразява 
намерението на авторите да очертаят граници на тази методология и последващия 
анализ, което им позволява да придобият необходимия фокус. Второ, това решение 
отразява две чести наблюдения: „най-често насилието, основано на пола, се 
извършва върху жени и момичета от страна на мъже“, както и „най-често насилието 
от интимен партньор се нанася от мъже срещу техните партньори жени“ (EIGE, 
2021c). Въпреки че в България няма изрична дефиниция за НСИП, това понятие на 
практика е включено в определението за домашно насилие според националното 
законодателство (вж. Глава 2.2). В българския контекст, където липсват количествени 
и качествени изследвания на НОП и неговите подтипове, провеждани от държавата, 
е логично като фокусна точка на анализа да се възприеме най-разпространеното 
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явление в рамките на предложената категоризация. 

Накрая, методологията използва още една ключова дефиниция: 

 X Жертва: „Лице, претърпяло вреда (физическа, психическа или емоционална 
или икономическа загуба), в пряк резултат на престъпление, независимо дали 
извършителят е идентифициран, задържан, преследван или осъден и независимо 
от семейната връзка помежду им“ (Речник на EIGE, 2021, жертва)

Някои документи използват термина „преживял насилие“ като синонимен на 
„жертва“. Настоящата публикация използва термина „жертва“, за да включи всички, 
които: (1) са преживели акт на насилие; (2) са получили сериозни травми или са 
били убити при акт на насилие. Освен това е необходимо да се дефинира понятието 
„високорискови групи“ като групи жени, които не са пострадали от такъв вид насилие, 
но са с по-висок риск от други да станат жертви. Тези групи могат да включват жени с 
увреждания, жени от отдалечени и/или селски общности, жени от културно и езиково 
разнообразен произход, жени, които преди това са отказали социални услуги (Com-
munities and Justice, 2019), или такива, които се намират на пресечната точка на 
пола и миграционния статут, расата/етническата принадлежност, злоупотребата 
със субстанции и пр. (вж. Приложение VII относно интерсекционалните уязвимости). 

3.2 Дефиниции – българският контекст

Само един от термините, съдържащи се в горната схема, присъства в българското 
законодателство, а именно – домашно насилие. По време на изготвянето на тази 
методология, в България все още не съществува правна дефиниция за НОП или 
ННЖ. Член 2, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) определя 
домашното насилие като „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, 
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, 
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, 
извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били 
в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство“. 

Изменение от 2019 г. на българския Наказателен кодекс (НК, 1968) добавя 
домашното насилие като утежняващо обстоятелство за няколко престъпления като 
убийство, подтикване към самоубийство, телесна повреда, отвличане, незаконно 
лишаване от свобода, принуда, закана за извършване на престъпление срещу 
някого. Освен това, в специална разпоредба, то бива определено като „системно 
упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в 
икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната 
свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг 
или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във 
фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно 
домакинство“ (Илчева, 2020, стр. 58).

Това изменение бе прието с цел засилване на мерките срещу насилието над жени 
след решението на Конституционния съд на Република България, че Конвенцията на 
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Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 
(„Истанбулската конвенция“) е противоконституционна. Както се посочва в доклада 
на Българския хелзинкски комитет (БХК), целта на изменението бе компенсиране на 
неуспешната ратификация на Конвенцията, но то не адресира насилието, основано 
на пола или стереотипното представяне на пола, както и изисква насилието да 
бъде „систематично“ (БХК, 2019, стр. 120-121). Премахването на проблемния термин 
„систематично“ от определението на ДН в Наказателния кодекс е ключова препоръка, 
отправена от Омбудсмана на България Диана Ковачева през април 2020 г. към 
Министерството на правосъдието (Омбудсман на Република България, 2020). Тази 
препоръка е сред предложените изменения на ЗЗДН и свързаните с него закони, 
заедно с необходимостта от ясни дефиниции на психическо насилие, икономическо 
насилие и фактическо съжителство на съпружески начала (Министерски съвет, 2021). 
Проектната дефиниция на последното е: „доброволно съвместно съжителство на 
съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува 
родство, представляващо пречка за встъпване в брак, при което лицата се грижат 
един за друг или за общо домакинство“ (2021, стр. 10). В началото на януари 2021 
г. проектът за изменение на ЗЗДН беше отворен за обществено обсъждане. Сред 
предложените ключови изменения са промени в процедурите, сроковете и мерките, 
предвидени в законодателството за домашно насилие, включително съпътстващи 
и последващи промени в Наказателния кодекс, създаването на централен регистър 
за дела за ДН, както и на национален орган, който да формулира, прилага и 
оценява политиките и да координира действията на институциите, участващи в 
противодействието на домашното насилие (2021, стр. 10). Към януари 2022 г. все 
още предстои да стане ясно дали предложените изменения ще бъдат приети, като 
се счита, че забавянето на парламента се дължи на дестабилизираната политическа 
среда и по-точно на липсата на редовно правителство през по-голямата част на 2021 
г. и провеждането на парламентарни избори три пъти в рамките на една година. 

Въпреки липсата на дефиниция за НОП в българското законодателство, 
следва да се подчертае, че съществуват международни документи, съдържащи 
такова определение, които пораждат конкретни правни задължения за България. 
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на престъпления дефинира НОП като: 

Насилие, което е насочено срещу дадено лице поради неговия 
пол, полова идентичност или полово изразяване, или което засяга 
непропорционално лица от определен пол, се разглежда като 
насилие, основано на пола. То може да причини физическо, сексуално, 
емоционално или психическо страдание или икономическа вреда на 
жертвата. Насилието, основано на пола, се разглежда като форма 
на дискриминация и нарушение на основните свободи на жертвата 
и включва насилие при близки взаимоотношения, сексуално насилие 
(включително изнасилване, сексуално посегателство и сексуален 
тормоз), трафик на хора, робство и различни форми на увреждащи 
практики, като принудителни бракове, генитално осакатяване на 
жени и така наречените „престъпления, извършени в името на 
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честта“. Жените, които са жертви на насилие, основано на пола, и 
техните деца често се нуждаят от специална подкрепа и защита 
поради големия риск от вторично и повторно виктимизиране, 
сплашване и отмъщение, свързано с подобно насилие. (Преамбюл, § 
17). 

Това изчерпателно определение е важно поради няколко причини. Първо, 
директивите са законови актове, определящи цели, които трябва да бъдат постигнати 
от всички държави – членки на ЕС. Държавите избират начина, по който да 
направят това, тъй като трябва да приемат мерки за транспониране на директивите 
в националното право за постигане на съответната цел. В България Директивата 
е частично транспонирана, процес, който е свързан с предстоящи изменения в 
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК, 2006). През 2020 г. е изготвен проект на 
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Министерския 
съвет, 2020). В измененията, които се въвеждат в Закона за подпомагане и финансова 
компенсация на пострадали от престъпления, в Глава втора „а“, чл. 7а, ал. 2, т. 2 
се създава презумпция, че жертвите на престъпления, извършени в условията на 
домашно насилие, имат специфични нужди от защита. Законопроектът предвижда 
също така възможност за процедура за разпит на жертвите на домашно насилие 
от служител, който е същия пол като жертвата. Законопроектът вече не е на 
обществено обсъждане, а неговите разпоредби не са приети до този момент, 
въпреки няколкото серии изменения на НПК през 2020 – 2021 г. Второ, Директивата 
за жертвите ясно свързва НОП с дискриминация и го установява като нарушение на 
основните права на жертвата. Това е важно, защото помага „изваждането“ на ДН от 
частната и семейната сфера и категоричното му поставяне в сферата на държавните 
задължения за защита и утвърждаване на правата на човека. 

На международно ниво, Обща препоръка №19: Насилие над жени, обновена 
и допълнена в Обща препоръка №35 от 2017 г., гласи, че „определението за 
дискриминация включва насилие, основано на пола, т.е. насилие, което е насочено 
срещу жена, защото тя е жена, или което засяга жените непропорционално. Това 
включва действия, които нанасят физическа, психическа или сексуална вреда или 
страдание, заплаха за такива действия, принуда и други лишения от свобода“ (СВКПЧ, 
1993). Документът изброява конкретни права, които биват нарушавани, когато 
жени стават жертва на НОП. Това е от значение, тъй като България е ратифицирала 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените (с която е свързана Обща препоръка №19) през 1982 г. Разпоредбите на тези 
два документа са още едно свидетелство за необходимостта България да приеме 
правна дефиниция на НОП и да разработи конкретни мерки за предотвратяването му 
и защитата на жертвите. Въпреки че Общите препоръки не са правно обвързващи, 
основната им цел да предоставят авторитетно тълкуване на съдържанието на 
разпоредбите относно правата на човека и да насърчават държавите да изпълняват 
правните си задължения, произтичащи от международното право.  

Областите, в които страната трябва да предприеме спешни стъпки – чрез 
изменения на съществуващо законодателство или приемане на ново такова, 
разработване и прилагане на нови политики и/или мониторинг и подобряване 
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на съществуващи – са ясно и често идентифицирани в многобройни доклади 
на международни организации и експерти и национални представители на 
гражданското общество. Тези области варират от практически такива, като 
например увеличаване на броя и капацитета на приютите, предлагащи подкрепа, 
до по-нематериални, като например справяне с традиционните неравенства между 
половете и стереотипите посредством образователни инициативи и кампании за 
осведоменост на обществото. 

Това се илюстрира от доклад на Центъра за изследване на демокрацията от 
2019 г., който отбелязва, че неотстранените слабости в националното гражданско и 
наказателно законодателство показват „ниско ниво на чувствителност към половете 
при регулирането на престъпленията срещу лица в близки отношения“ (Mosneagu, 
2019, стр. 7). Според индекса на равнопоставеността между половете на EIGE за 2019 
г., „между 2005 и 2017 г. България е подобрила своите показатели, но е имала много 
по-ниска оценка от ЕС през целия период. Освен това България се е насочила към 
равенство между половете с по-бавен темп, което означава, че разликата с ЕС се е 
увеличила с течение на времето“ (EIGE, 2019). Още по-тревожно е, че в България 
„48% от жените, които са преживели физическо или сексуално насилие от какъвто и 
да е извършител през последните 12 месеца, не са казали на никого. Този процент е 
най-високият в ЕС-28“ (EIGE, 2017)9. Докладът на БХК за правата на човека в България 
за 2019 г. извежда заключението, че България все още изостава в изпълнението на 
ангажиментите си за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното 
насилие (Български хелзинкски комитет, 2020). Ниското ниво на докладване на актове 
на насилие е знак, че борбата с неравенствата между половете и стереотипните 
представи за жените и тяхната роля в семейството е от съществено значение.

 Това е отразено в доклад за България на Комисаря по правата на човека на 
Съвета на Европа Дуня Миятович, която призовава властите да „водят борба със 
сексистките предразсъдъци, произтичащи от идеята за подчиненото положение на 
жените или от стереотипните роли на жените и мъжете в обществото“, тъй като те 
увеличават социалната търпимост към ННЖ и ДН и ограничават способността на 
властите да се справят с належащи въпроси и да гарантират защитата на жертвите 
(Миятович, 2020, стр. 22). Дубравка Шимонович, Специален докладчик на ООН 
относно насилието над жените, причините и последиците от него, отбелязва, че 
тревожно ниските темпове на докладване „разкриват, че домашното насилие все 
още се счита за частен въпрос, толерирано и нормализирано, а жените все още 
са изправени пред социални и правни пречки пред докладването на домашно 
насилие“ (СПЧООН, 2020, стр. 13).

В допълнение към ниските нива на докладване, недостигът на данни, свързани 
с НОП, ННЖ и ДН е друг често идентифициран проблем. Шимонович е само един от 
множеството гласове, призоваващи за точни и достъпни данни за всички форми на 
НОП над жени в България, разпределени по различни фактори като пол, възраст 

9 Тези стойности се основават на изчисления, направени от Европейския институт за равенство 
между половете въз основа на данни на Агенцията на ЕС за основните права.
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и връзка между жертвата и извършителя (2020, стр. 13). Очевиден ограничаващ 
фактор за тази методология и предстоящия мониторингов анализ е трудността при 
набавянето на данни или тяхната липса. Тези ограничения обаче имат потенциала 
да потвърдят областите, в които данните са особено необходими, и евентуално да 
идентифицират нови свързани сфери за събиране на данни и критичен анализ, 
възложени от правителството. 

Накратко, първото важно предположение, по което е проектирана тази 
методология за мониторинг, е, че НОП и ДН не са изолирани явления. Те трябва да 
бъдат разглеждани и анализирани във връзка с дискриминацията, неравенството 
между половете и традиционните, отдавна приети позиции за ролята на жените в 
семейството и в обществото като цяло. Тези позиции подхранват общото разбиране, 
че ДН принадлежи към сферата на личния семеен живот и следователно остава 
недостъпно за намеса от страна на държавата. Второто централно предположение 
е, че всички ефикасни и ефективни политически мерки за борба с НОП, ННЖ, ДН 
и ДННОП трябва да вземат предвид онези групи, които са особено уязвими към 
актове на насилие. Шимонович (2020) ги идентифицира съвсем ясно в доклада си: 
жени и момичета от ромски произход, жени от ЛГБТИ общността, жени мигранти, 
задържани жени и жени, жертви на трафик. Тези уязвими групи, наред с други 
такива групи, които се характеризират с по-висок риск да станат жертви на НОП/
ДН, са разгледани по-подробно в Приложение VII относно интерсекционалните 
уязвимости.

3.3 Прилагане на методологията извън 
българския контекст 

Методологията е разработена за нуждите на българския контекст, като при 
изготвянето ѝ са взети предвид всички негови особености. Пилотното ѝ прилагане 
(подробно представено по-долу и в отделен мониторингов доклад) също е 
проведено в България. Документът би предложил различна структура или различен 
набор от показатели, ако страната бе ратифицирала Истанбулската конвенция. Ако 
например гениталното осакатяване на жени или престъпленията на честта бяха 
широко разпространени в страната, те щяха да попаднат в центъра на кабинетното 
проучване и дискусиите с експерти, практици и други заинтересовани страни. 
Изследователите и специалистите по мониторинг от други държави обаче могат да 
адаптират методологията към националния си контекст и да я използват за преглед 
на съществуващите закони, политики, стратегии и институционални практики там. 
Голяма част от предположенията, върху които е изградена Методологията, както и 
нейните предпоставки и аспекти наистина могат да се считат за универсални.
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4. Мониторинг на политики 
и институционална рамка за 
справяне с ДННОП 
Мониторингът е процес, при който ефективността се измерва и оценява, за да се 

осигури ефикасно, ефективно и адекватно управление на резултатите и ефектите в 
определена област или на конкретен проект, програма или политика. Ефективността 
се определя като напредък към постигането на определени резултати или 
достигането на определена фаза. Могат да се разграничат два вида мониторинг:

 X Мониторинг на процесите, който измерва и оценява политиките и дейностите 
(резултатите)

 X Мониторинг на въздействието, който измерва и оценява резултатите от 
изпълнението на политиките и дейностите (ефектите) (Манчева, Нончев и 
Иванова, 2015).

4.1 Структура на мониторинговия процес

Три нива на анализ са обхванати в няколко тематични области, които са от 
съществено значение за справяне с ДННОП. За идентифицирането на тези области 
и съответните индикатори, са използвани ключови международни документи за 
НОП и ННЖ, и по-специално Обща препоръка № 35 относно насилието, основано 
на пола, над жени, актуализираща Обща препоръка № 19, изготвена от Комитета на 
ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. Основните 
тематични области са: общи законови мерки и политики, превенция, предоставяне 
на подкрепа и защита, преследване и наказание, обезщетения и компенсации, 
координация, мониторинг и събиране на данни и международно сътрудничество. Тази 
категоризация отразява отделните глави на Истанбулската конвенция и нейните 
четири приоритета – превенция, защита, преследване и координирани политики (от 
англ.: 4Ps (prevention, protection, prosecution and co-ordinated policies), която макар 
и да не е ратифицирана от България, остава ключов международен инструмент за 
правата на човека в тази област. В заключение, разделянето на тематични области на 
Националната програма за превенция и защита от домашно насилие следва отблизо 
предложената от Обща препоръка № 35 структура, което увеличава приложимостта 
на тези области като градивни елементи на методологията. 

Включени са и три допълнителни тематични области, които се концентрират 
върху факторите и рисковете, свързани с ДННОП, интерсекционалните уязвимости 
и новите видове ДННОП. Те изследват въпроси като дискриминация, основана на 
пола и липса на равенство, както и развитието и пропуските, свързани с особено 
уязвимите към ДННОП в българския контекст деца, жени и момичета от ромски 
произход, жени с увреждания, жени мигранти и нови и развиващи се видове ДННОП, 



26 Домашно насилие и насилие, основано на пола в България

които са обективно по-малко проучени в страната. Трите допълнителни тематични 
области са от съществено значение както за разбирането на явлението ДННОП, 
така и за формулирането на адекватен отговор.

Фигура 2. Тематични области на Методологията

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г.

Ниво на анализ 1: Оценка на политическата, 
нормативната и институционалната рамка във връзка с 
ДННОП 

На това ниво се оценява общата национална рамка за противодействие на 
ДННОП, която включва стратегии и годишни планове за действие, действащи 
политики и нормативни актове, както и процедурни и вътрешни норми и 
правила в компетентните институции (правоприлагащи, правоохранителни и 
антидискриминационни органи, здравни, социални и образователни институции, 
и др.). Въз основата на първични и вторични индикатори това ниво на анализ дава 
разбиране за средата, в която функционират институциите и се прилагат политиките, 
плановете за действие и програмите. Първичните индикатори са от съществено 
значение за мониторинга и усилията за описване на обективната ситуация, като 
данните, свързани с тях, са налични и сравнително лесни за намиране, въпреки 
че понякога трябва да се консултират множество източници, за да се провери 
достоверността им. Експертите следва да използват с приоритет тези индикатори 
при прилагането на мониторинговата методология. Вторичните индикатори също 
са важни, но могат да бъдат деприоритизирани поради недостатъчно време или 
недостъпни или несъществуващи данни. Информацията за тях обаче спомага за 
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изграждането на изчерпателна и задълбочена картина на ситуацията през погледа 
на законодателя, експерти, жертви, извършители и други заинтересовани или 
засегнати страни и лица.

Ниво на анализ 2: Оценка на резултатите и ефектите, 
свързани с ДННОП

На това ниво се събират както количествени (статистически), така и качествени 
данни посредством индикатори във вече идентифицираните области. Тези 
индикатори са избрани, разработени и групирани въз основа на сходни предишни 
опити за дефиниране на индикатори на международно и европейско равнище. 
Например, те са формирани от илюстративните индикатори за насилието над жени, 
изготвени от СВКПЧ, и индикаторите за насилие, основано на пола, на EIGE.

С цел изчерпателност и предвид възможността количествените (статистически) 
данни да не са налични или да са непълни, резултатите подлежат и на качествена 
оценка въз основа на информацията, събрана чрез кабинетни проучвания и 
интервюта с експерти. За да се улесни оценката и да се осигурят обективни 
заключения, са формулирани основни въпроси, които изследователите биха могли 
да поставят пред себе си и интервюираните, за да изградят по-пълна картина на 
задълженията на държавата, тяхната същност и ниво на изпълнение. Отговорът на 
тези въпроси не е задължителен – те са разработени като умствени конструкции, 
които интервюиращите биха могли да използват, за да анализират и оценят 
различните аспекти на мерките за борба с ДННОП. Въпросите са базирани на 
съществуващите стандарти, аналитични рамки и критерии10: 

1) Мерките, услугите и инструментите, разработени от държавата за справяне с 
ДННОП, достъпни ли са за обществото, експертите и институциите, вкл. достатъчна 
ли е информацията за наличието на тези мерки, услуги и инструменти? 

2) Физически и икономически достъпни ли за всички без никаква дискрими-
нация? Има ли определени групи, които нямат достъп до тези мерки и инструменти, 
и ако да, защо? 

3) Ефективни ли са политиките и програмите? Постигат ли основните си задачи 
и цели според тези, които ги проектират, прилагат и наблюдават? 

4) Съобразени ли са политиките и програмите с етичните принципи? Например 
приемат ли подход, насочен към правата на жертвата?

5) Административно осъществими ли са политиките и програмите – съответните 
отдели и институции разполагат ли с необходимите ресурси и капацитет (човешки, 
финансов, технически), за да ги приложат?

10 Вж. рамката 4A (Dowell-Jones, 2004, стр. 31) и критериите на Крафт и Фърлонг за анализ на 
политиките (Kraft and Furlong, 2014).
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Още по-лесен, но също толкова полезен подход при извършване на проучването 
е в края на процеса данните да се разгледат в тяхната цялост, като изследователите 
отговорят на следните въпроси: 1) Правилните неща ли правим? 2) Правилно ли ги 
правим? 3) Правим ли ги в достатъчно голям мащаб?11.  Авторите смятат, че това са 
ценни техники за екипа, прилагащ методологията, за да бъде осмислена събраната 
информация. 

Ниво на анализ 3: Цялостна оценка 

Това ниво предполага цялостна оценка на ситуацията в България по отношение 
на съществуващото законодателство и политиките, насочени към ДННОП, 
и ефектите от тях. Целта му е да помогне на прилагащите мониторинговата 
методология да структурират и организират по-добре констатациите, събрани по 
време на предходните две нива. Така на това ниво се очертава по-пълна картина 
на ситуацията в страната, като се идентифицират възможни пропуски в политиките 
и се предлагат начини за преодоляване им. 

Фигура 3. Нива на анализ

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г. 

11 Основна терминология и рамки за мониторинг и оценка на ООН (UNAIDS, 2010, стр. 47-54).

Ниво на анализ 1 
Оценка на политическата, нормативната и 

институционалната рамка във връзка с ДННОП

Ниво на анализ 2 
Оценка на резултатите и ефектите, свързани с ДННОП

Ниво на анализ 3 
Цялостна оценка
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Контекст на оценката

Контекстът на оценката е формиран чрез преглед на правната и институцио-
налната рамка за ДННОП в България, както и чрез предварително научно изследване 
на заинтересованите страни, които биха могли да повлияят върху проектирането и 
прилагането на програми и инициативи, насочени към ДННОП. Заинтересованите 
страни участват активно като респонденти по време на етапа на мониторинг.  

Количествените и качествените данни, събрани въз основа на индикаторите 
чрез кабинетно проучване, писмени искания за информация до компетентните 
органи и фокус групи и полуструктурирани интервюта, са анализирани за целите 
на подготовката на мониторингов доклад. Повече информация за методите за 
събиране на данни е предоставена в Глава 5, а в Глава 6 се предлага примерна 
структура на мониторинговия доклад.   

4.2 Индикатори за мониторинг

Във Фигура 4 е представена структура на индикаторите за насочване, фокусиране 
и улесняване на усилията за събиране на данни чрез кабинетно проучване, 
писмени заявления за информация до съответните държавни, областни и общински 
институции, и НПО сектора, фокус групи и задълбочени интервюта с представители 
на горепосочените институции и организации.

Фигура 4. Структура на тематичните секции с индикатори

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г.

Първични индикатори (качествени) 
*трябва да се попълнят

Вторични индикатори (качествени) 
*желателно е да се попълнят

Количествени индикатори 
*желателно е да се попълнят
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Раздел 1: Общи законови мерки и политики

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не знам“. 
Добавяйте всякаква информация, свързана с общите законови 
мерки и политики, която считате за достоверна и релевантна. 
Оценката на първичните индикатори е задължителна, докато 
тази на вторичните индикатори е силно препоръчителна.

Първични индикатори 

1. Нормативни, стратегически и политически документи, насочени 
към домашно (и основано на пола) насилие, съществуващи в момента 

Те биха могли да включват закони и подзаконови нормативни 
актове на национално ниво, национална програма или 
стратегия, годишен план за действие и др. Посочете дали тези 
документи са достатъчно обвързващи и в съответствие с 
всички държавни задължения, произтичащи от международни 
и регионални правни документи.

2. Криминализирани видове ДН 

Посочете кои видове са криминализирани. Има ли пропуски?

 

3. Конкретни, изчерпателни и недвусмислени дефиниции на ДН и 
неговите разновидности и НОП и неговите разновидности 

Посочете дали горепосочените документи определят ясно 
ДН и неговите видове (сексуално насилие, физическо насилие, 
емоционално и психическо насилие, вредни традиционни 
практики и социално-икономическо насилие) и НОП. Ако 
отговорът е „Не“, какви са пропуските?  

4. Подход, насочен към жертвите и пола в документите  

Посочете дали документите и мерките, които те очертават, се 
основават на подход,12 насочен към жертвите и/или отразяват 

12 Европейският институт за равенство между половете (EIGE) предоставя едно по-широко 
определение на този термин: „Възприемането на подход, насочен към жертвите по отношение 
на насилието от интимен партньор поставя фокуса при всяка една интервенция за управление на 
риска върху правата, нуждите и притесненията на жените-жертви“ (EIGE, 2021a). Една практика, която 
произтича от подхода, насочен към жертвата, е това жертвата и извършителят да се явят в съда на 
различни дати, за да бъдат сведени до минимум травматизиращите срещи между тях. Други практики 
са предприемането на сериозни мерки за предотвратяване на вторична виктимизация или унижение 
на жертвата по време на съдебния процес, както и неразгласяването на самоличността на жертвата 

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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основано на пола разбиране на разглежданите явления (ННЖ, 
НОП, НСИП, ДН)?

5. Периодична оценка на нормативни, стратегически и политически 
документи 

Посочете дали тези документи и мерките, които те 
предвиждат, подлежат на периодичен анализ и оценка. Колко 
често се случва това? Има ли механизми за разглеждане и 
възприемане на външни оценки и препоръки – например, такива 
идващи от НПО сектора или от регионални и международни 
организации и институции? Прилагат ли се тези механизми?

Вторични индикатори 

1. Достатъчност на наличните ресурси (човешки и финансови) 

Посочете дали са необходими повече човешки и финансови 
ресурси на национално, регионално и местно ниво за ефективно 
прилагане на законите и политиките за превенция на 
ДННОП. Посочете дали наличните човешки ресурси/персонал 
преминават през редовно и адекватно обучение. 

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични 
и надеждни количествени данни за периодите от време, 
както са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за 
целта поле, ясно посочете годината, за която се отнасят 
данните. Различните индикатори могат да включват данни 
от различни години. 

През последните пет години:

„През последните пет години“ означава най-скорошният 
петгодишен период. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде периодът 2017 – 2021 г. Моля, включете 
сумарно число за целия период и използвайте полето „Цялостна 
оценка“, за да идентифицирате значими развития в рамките на 
този период, ако е необходимо.

1. Брой нови законови и подзаконови нормативни актове

или на информация, която няма отношение към процеса, като например сексуалната история на 
жертвата

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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2. Брой съществени изменения на релевантните закони13  

3. Брой политически и стратегически документи

4. Брой доклади и/или анализи на държавни институции, публикувани във 
връзка с тези документи (обществено достъпни) 

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.

5. Разпространение (%) на физическо насилие от интимни партньори след 
15-годишна възраст (статистики на EIGE)

6. Разпространение (%) на сексуално насилие от интимни партньори след 
15-годишна възраст (статистики на EIGE)

7. Разпространение (%) на изнасилване от интимни партньори след 
15-годишна възраст (статистики на EIGE)

8. Разпространение (%) на сексуално посегателство от интимни партньори 
след 15-годишна възраст (статистики на EIGE)

9. Брой жени (пълнолетни) на годишна основа, които са жертви на насилие 
от страна на интимен партньор14, извършено от мъже (пълнолетни), по данни 
на полицията

10. Брой жени (пълнолетни) на годишна основа, които са жертви на 
физическо насилие15 от страна на интимен партньор, извършено от мъже 
(пълнолетни), по данни на полицията

11. Брой жени (пълнолетни) на годишна основа, които са жертви на 

13 Те биха включвали изменения на действителната наредба, съдържаща се в даден законодателен 
акт, т.е. тук не биха се включвали технически изменения, напр. промяна на името на институция или 
на друг закон.

14 Този вид насилие може да се изразява в лека, средна и/или тежка телесна повреда, злепоставяне, 
лишаване от свобода, склоняване към проституция и други състави на НК.

15 Този вид насилие може да се изразява в лека, средна и/или тежка телесна повреда.

Пояснение
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психическо насилие16 от страна на интимен партньор, извършено от мъже 
(пълнолетни), по данни на полицията

12. Брой жени (пълнолетни) на годишна основа, които са жертви на 
икономическо насилие17 от страна на интимен партньор, извършено от мъже 
(пълнолетни), по данни на полицията

13. Брой жени (пълнолетни) на годишна основа, които са жертви на 
сексуално насилие от страна на интимен партньор, извършено от мъже 
(пълнолетни), по данни на полицията

14. Жени, жертви на убийство (пълнолетни), извършено от интимен 
партньор от мъжки пол (пълнолетни), като дял от жените жертви на убийство

15. Брой проекти18, финансирани по ежегодната покана за предложения 
за услуги за жертви и извършители на домашно насилие (информацията се 
получава чрез официално писмено заявление) 

16. Обща стойност на финансираните проекти (информацията се получава 
чрез официално писмено заявление).  

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите.

16 Този вид насилие може да се изразява в преследване, тормоз, клевета, обида.

17 Този вид насилие може да се изразява в забрана от страна на партньора жертвата да работи, 
както и лишаването ѝ от собствени средства и дори от пари за основни нужди. Икономическото насилие 
би могло да се изразява и в чупене, изхвърляне или продажба на вещи на жертвата (мебели, дрехи, 
предмети за бита или работата и др.), които или принадлежат лично на жертвата, или са придобити 
по време на брака, както и в заплахата, че такива действия ще бъдат предприети, ако жертвата не се 
подчинява на партньора си.

18 Тук се имат предвид проекти, финансирани от бюджета на Министерството на правосъдието 
за разработване и изпълнение на: 1) Програми за превенция и защита от домашно насилие, 
които се отнасят до: а) подготовка и одобряване на програми в учебни заведения; б) програми за 
работа с органите на съдебната власт и на Министерството на вътрешните работи; в) мониторинг 
на прилагането на закона; г) провеждане на семинари и конференции; д) издания и публикации; 2) 
Програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, които включват: а) 
социално, психологическо и правно консултиране и помощ от специалисти; б) насочване към други 
необходими специалисти и интердисциплинарни консултации, както и към социални услуги за лица, 
пострадали от домашно насилие; 3) Обучение на лицата, които извършват защитата по закона; 4) 
Специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно насилие, и които 
включват социални и психологически консултации.

Пояснение
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Раздел 2: Превенция

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта 
на превенцията, която считате за достоверна и релевантна. 
Оценката на първичните индикатори е задължителна, докато 
тази на вторичните индикатори е силно препоръчителна.

Първични индикатори 

1. Конкретно споменаване на превенция и превантивни мерки от ключови 
нормативни, политически и стратегически документи

Посочете дали превенцията е конкретно адресирана в ключови 
документи, посочени в раздел I.

 2. Съдържание и характеристика на мерките за превенция

Посочете дали въпросните мерки са насочени към някое от 
следните: 

 X Вредни стереотипи, предразсъдъци, обичаи и практики. Това би могло да се 
случи чрез интегриране на съдържание, свързано с равенството между половете 
в училищните програми, или чрез програми и кампании за повишаване на 
осведомеността, които насърчават разбирането за ДННОП като неприемливо 
и вредно явление. 

 X Изграждане на нетърпимост към насилието и агресивното поведение. 
Такива мерки биха могли да включват обучение за повишаване на 
осведомеността в образователната система, особено за деца в начален и 
среден етап на образование, както и информационни кампании, финансирани и/
или изпълнявани от държавата или от частния/неправителствения сектор, 
насочени към тийнейджъри, студенти и младежи.

 X Работа и насърчаване на медиите към премахване на дискриминацията 
срещу жените, включително вредното и стереотипното им изобразяване. Това 
би могло да се случи чрез механизми за саморегулиране от страна на медиите 
(електронни, онлайн, социални медии и др.) или чрез разработване на насоки за 
подходящо медийно отразяване на случаи на ДННОП над жени и т.н.

 X Работа и насърчаване на сектора, свързан с реклама и връзки с 
обществеността, както и на IT сектора (и частните компании като цяло) 
към премахване на дискриминацията срещу жените, включително вредното и 
стереотипното им представяне. Това би могло да се случи чрез механизми за 

Пояснение
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Пояснение
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саморегулиране или чрез разработване на насоки за разпознаване и правилно 
справяне със случаи на ДННОП.

 X Изграждане на капацитет, образование и обучение по темата за 
превенцията, които са насочени към представители на съдебната власт, 
адвокати, служители от правоприлагащите органи, включително и 
съдебномедицински персонал, законодатели, медицински специалисти и всички, 
работещи в образователната и социалната сфера.

 X Потенциално вредни институционални практики и начини за 
изкореняването им.

3. Ефективност на мерките, свързани с превенцията, по отношение на 
осведомеността и разбирането на ДННОП.

Посочете дали мерките водят или допринасят 

 X Жертвите или уязвимите лица да разпознават признаци, видове и прояви 
на ДННОП и да са наясно, че са изложени на риск и трябва да потърсят помощ 

 X Извършителите да осъзнават факта, че са извършили ДННОП 
(непосредствено след насилствения акт или по време/след на преследване, 
рехабилитация, санкции и др.) 

Вторични индикатори 

1. Формат и честота на обученията, образователните сесии и изграждането 
на капацитет, описани в секцията с първични индикатори: 

Посочете дали:  

 X Те са задължителни, регулярни и актуални спрямо най-новите международни 
и национални стандарти и  

 X Има задължителни обучения за новоназначени служители

 X Обученията по общи теми и/или специализираните сесии се провеждат във 
всички географски региони в България   

 X Образователните програми и обученията засягат някоя (или всички) 
от следните теми: а) национални законови разпоредби и национални 
институции, релевантни към явлението НОП над жени, правата на 
жертвите, международните стандарти и свързаните с тях механизми 
и отговорности; б) съществуващи практики и разпоредби, които 
канализират определени стереотипи за жените, които трябва да 
бъдат адресирани; в) как стереотипи и пристрастия, свързани с  
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пола, водят до дискриминация и основано на пола насилие над жени и 
недостатъчни реакции срещу тези явления; г) травмата и ефекта от нея, 
властовата динамика, която характеризира насилието от интимен партньор 
и различните ситуации, в които попадат жените, преживели различни форми 
на НОП.

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както са 
описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта поле, ясно 
посочете годината, за която се отнасят данните. Различните 
индикатори могат да включват данни от различни години. 
След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 по-горе, опишете 
накратко своите възприятия и наблюдения, за да подкрепите 
или обясните количествените данни.

През последните пет години:

„През последните пет години“ означава най-скорошният пет-
годишен период. Например, ако прилагате методологията през 
2022 г., това ще бъде периодът 2017 – 2021 г. Моля, включете 
сумарно число за целия период и използвайте полето „Цялостна 
оценка“, за да идентифицирате значими развития в рамките на 
този период, ако е необходимо.

1. Брой кампании за повишаване на осведомеността

2. Брой хора, до които тези кампании са достигнали (големина на 
достигнатата аудитория)

3. Брой инициативи, насочени към или инициирани от медийния, 
рекламния и PR секторите, целящи премахване на стереотипното 
изобразяване, както и адекватното отразяване на случаите на ДННОП. 

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.
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4. Брой ученици в начално и/или средно училище, запознати със 
съдържание, свързано с равенството между половете, посредством 
училищните програми. Опишете подробно как е постигнато това (предприети 
действия, проведени оценки на въздействието и др.) 

5. Брой обучения и образователни програми, проведени с и за всяка група 
от специалисти, посочена в т. 1 от раздел „Оценка на рамката“ 

6. Брой експерти/професионалисти, участвали в тези обучения и 
образователни програми  

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци.
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Раздел 3: Предоставяне на подкрепа и защита 

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта на 
подкрепа и защита, която считате за достоверна и релевантна.

Първични индикатори 

1.Конкретно споменаване на мерки за защита в нормативни, полити-
ческите и стратегическите документи

Мерки от този тип са: достъп до правосъдие, достъп 
до мерки за незабавна защита, достъп до медицинска 
експертиза, задължаване на извършителя да се въздържа от 
домашно насилие, извеждане на извършителя от съвместно 
обитаваното жилище, забрана на извършителя да контактува 
или да се среща с жертвата, както и да се намира в близост до 
жертвата, отстраняване на деца от грижата на извършителя, 
изискване извършителя да посещава поправителни програми, 
достъп до рехабилитационни програми за жертвата, достъп 
до информация по линия на заповедите за защита, достъп до 
информация по линия на нарушенията или измененията на 
мерките, наложени на извършителя19. 

2. Ефективно прилагане на мерките, описани в точка 1

Посочете дали според Вашите наблюдения и знания тези мерки 
се прилагат.

3. Задължително, регулярно и ефективно изграждане на капацитет, 
образование и обучение 

Посочете дали се провеждат такива обучения. Те са насочени към 
представители на съдебната власт, адвокати, служители от 
правоприлагащите органи, включително съдебномедицински 
персонал, медицински служители и работещи в образователната 
и социалната сфера.

Пояснение
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Пояснение
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4. Механизми за мониторинг и оценка на риска, достъпни за професиона-
листите на първа линия (полицейски служители, медицински персонал, 
социални работници и др.) 

Посочете дали са налични достъпни механизми за ефективно и 
своевременно идентифициране на случаи на или риск от ДННОП. 
Тези инструменти биха могли да включват специализирани 
въпросници за приложение при сигнали за битов спор, лечение 
на пациенти, предоставяне на грижи по време на бременност 
и др. 

5. Достъпност и чувствителност на мерките за защита към нуждите на 
жертвите 

Посочете дали жертвите имат ефективен и адекватен достъп 
до административна и финансова помощ, психологически и 
медицински услуги, образование, жилище и подкрепа по линия 
на заетостта. Кои мерки могат да се квалифицират като 
недостъпни? 

6. Ефективен многосекторен механизъм за насочване

Посочете дали подобни механизми съществуват и изложете 
недостатъците им. 

7. Участие на различни заинтересовани страни в мерките и услугите за 
защита

Посочете дали има данни за междуведомствени дейности или за 
въвличането на доставчици на услуги от неправителствения 
сектор при предоставянето на защита и при идентифицирането 
и прилагането на добри практики в тази насока.

8. Адекватност на мерките за незабавна защита и свързаните с тях услуги 

Например, има ли данни, че услугите за спешно настаняване 
(приюти) са достатъчно, качествени и с адекватно географско 
разпределение, както и дали съществуват работещи и 
леснодостъпни спешни телефонни линии за жертви на домашно 
насилие и НОП, които се поддържат от държавата или от 
държавен подизпълнител?

9. Наличност на изчерпателна и еднозначна информация относно 
съществуващите мерки за защита

Посочете дали такава информация е налична, както в интернет, 
така и на материален носител.
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Вторични индикатори 

1. Мерки за защита на жертви на ДННОП, които не се прилагат

Посочете дали съществуват защитни мерки в правната и 
политическата рамка, които не се прилагат на практика? 
Използвайте списъка в точка 1, раздел Първични индикатори. 

2. Липсващи мерки

Посочете дали има задължителни или желателни мерки 
според международните организации и международното 
право, които към момента не присъстват в националната 
практика. Повече информация относно задължителните мерки 
може да бъде открита в Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), а 
относно желателните – в Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. 

3. Мерки за защита на поверителността и безопасността 

Посочете дали има мерки, защитаващи неприкосновеността на 
личния живот и безопасността на жертвите и членовете на 
техните семейства — кои са те и до каква степен са ефективни?

Оценка на резултатите и ефектите: Включете всички налични 
и надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните индикатори могат да включват данни от 
различни години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 
по-горе, опишете накратко своите възприятия и наблюдения, 
за да подкрепите или обясните количествените данни.

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
–2020 г., но не и преди това.
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1. Общ брой приюти и центрове за подкрепа в страната

2. Брой новооткрити приюти и центрове за подкрепа 

3. Общ брой места за настаняване в приютите

4. Брой жени, потърсили помощ в центровете за подкрепа

5. Брой жени, настанени в приюти

6. Брой жени, потърсили безплатна или финансово достъпна правна 
помощ (източник на данни би могъл да е броят молби, изпратени до 
Националното бюро за правна помощ и НПО, предлагащи такива услуги)

7. Брой жени, получили правна помощ

8. Брой заповеди за принудително извеждане 

9. Брой издадени и приложени заповеди за защита

10. Брой издадени заповеди за незабавна защита (мярка от ЗЗДН)

11. Брой издадени ограничителни заповеди (мярка от ЗЗДН);

12. Брой нарушени ограничителни заповеди (съществените нарушения, 
достигнали до системата на наказателното правосъдие, могат да се измерят 
посредством броя наказателни производства по чл. 296 от НК) 

13. Брой жени, потърсили медицинска помощ и докладвали случаи на 
ДННОП на медицински лица

14. Брой болнични заведения, които имат кризисен център или предоставят 
кризисни услуги за жертви на насилие, включително ДННОП

15. Брой обучения и образователни програми, проведени с и за всяка от 
групите, посочени в т.4. на „Оценка на рамката“

16. Брой експерти/професионалисти, участвали в съответните обучения и 
образователни програми 

17. Брой обаждания, получени на спешните линии за жертви на ДННОП

18. Брой обаждания, получени на националната спешна линия (112) 
относно случаи на ДННОП

19. Други данни от значение (моля, обосновете се).

Възприятия и наблюдения: 
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Пояснение
Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни 
развития, така и съществуващите празноти/липси/
недостатъци.
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Раздел 4: Преследване и наказание

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта 
на преследване и наказание, която считате за достоверна 
и релевантна. Оценката на първичните индикатори е 
задължителна, докато тази на вторичните индикатори е 
силно препоръчителна. 

 Първични индикатори 

1. Конкретно и изчерпателно адресиране на преследването и наказанието 
на извършителите на ДННОП в нормативните и стратегическите документи и 
политики в сила към момента

Представете данни от гражданското и наказателното 
законодателство, както и от ненормативни документи 
относно степента, обхвата и широчината на мерките за 
наказателно преследване и наказание/санкция.

2. Чувствителен към жертвите подход в процеса на преследване и 
наказание

Коментирайте наличието на безплатна правна помощ и/или 
представителство за жертвите както от държавни, така и 
от неправителствени източници; адекватността на мерките 
за информиране и подготовка на жертвата за производството; 
наличието на доверени лица, които да окажат подкрепа по 
време на производството и др.

Вторични индикатори 

1. Наличност на механизми за превенция на престъпленията в рецидив 

Такива механизми включват принудително изселване на 
извършителя от общото жилище, отстраняване на деца 
от грижата на извършителя, пробация, наблюдение на 
извършителя, издаване на ограничителни заповеди, посещаване 
на поправителни програми, както и рехабилитационни 
програми за всички извършители.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение



44 Домашно насилие и насилие, основано на пола в България

2. Съизмеримост на наказателните санкции

Коментирайте до каква степен предвидените законови санкции 
са съизмерими с тежестта на извършеното престъпление.

3. Наказателно преследване ex officio за (минимум) най-тежките видове 
ДННОП

Ex officio обозначава наличието на механизми за наказателно 
преследване независимо от наличието на частна тъжба на 
пострадалия (служебно преследване).

4. Равностойна криминализация на всички видове ДННОП и санкциониране 
на всякакви допълнителни видове или подкатегории

Коментирайте наличието на допълнителни гаранции при 
преследване на такива престъпления срещу уязвими жертви 
(деца и непълнолетни, хора с увреждания, възрастни хора, хора 
с интелектуални или психосоциални заболявания и др.).

5. Адекватност и навременност на мерките за преследване и наказание 

Коментирайте дали има данни, че производствата достигат 
резултати в обозрим период от време и са с висок приоритет 
в съдебната система, както и дали са адекватни присъдените 
обезщетения.

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните индикатори могат да включват данни от 
различни години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 
по-горе, опишете накратко своите възприятия и наблюдения, 
за да подкрепите или обясните количествените данни.

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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1. Брой наказателни (по НК) и граждански (по ЗЗДН) дела срещу 
извършители от мъжки пол по съответните разпоредби в националното 
законодателство 

2. Брой мъже (пълнолетни), преследвани за домашно насилие срещу 
настоящ или бивш интимен партньор

3. Брой мъже (пълнолетни), осъдени за домашно насилие срещу настоящ 
или бивш интимен партньор 

4. Брой мъже (пълнолетни) с присъдена финансова санкция за домашно 
насилие срещу настоящ или бивш интимен партньор 

5. Брой мъже (пълнолетни) с наложено наказание лишаване от свобода 
или друга санкция, ограничаваща свободата, за ДН срещу настоящ или бивш 
партньор

6. Брой дела в ЕСПЧ срещу България, свързани с ДННОП (вкл. чл. 3 ЕХПЧ), 
конкретно – брой приключени и неприключени дела

7. Брой жалби, подадени към CEDAW

8. Брой наказателни производства ex officio

9. Брой обучения в рамките на съдебната система, свързани с 
наказателните производства срещу извършители на ДННОП и положението 
на жертвите на насилие

10. Брой магистрати и адвокати, преминали обучения по спецификите на 
наказателните производства срещу извършители на ДННОП и положението 
на жертвите на насилие

11. Брой проекти и специализирани програми за рехабилитация на 
извършители

12. Брой извършители, включени в програми за рехабилитация

13. Брой извършители на ДННОП, включени в програми за рехабилитация 
в местата за лишаване от свобода 

14. Брой места за лишаване от свобода, предлагащи поправителни/
рехабилитационни програми

15. Брой извършители на ДННОП, обхванати от рехабилитационни 
програми извън местата за лишаване от свобода 

16. Брой поправителни/рехабилитационни програми, предлагани извън 
местата за лишаване от свобода.

Възприятия и наблюдения: 
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Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци.

Пояснение
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Раздел 5: Обезщетения

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта 
на обезщетение, която считате за достоверна и релевантна. 
Оценката на първичните индикатори е задължителна, докато 
тази на вторичните индикатори е силно препоръчителна.

Първични индикатори 

1. Наличие на гражданско обезщетение от нарушителя и финансово 
обезщетение от държавата в ключовите нормативни и стратегически 
документи и политики в сила в момента

Посочете дали има пропуски.

2. Наличие на нефинансови обезщетения в ключовите нормативни и 
стратегически документи и политики в сила в момента

Коментирайте видовете обезщетения като реституция, 
рехабилитация, удовлетворение, гаранции за неповторяемост, 
услуги за възстановяване и др., включително кой ги финансира и 
изпълнява/предлага, както и всякакви значими слабости.

Вторични индикатори 

1. Наличие на държавни схеми за обезщетение за вреди, нанесени в 
следствие на престъпления

Посочете дали обезщетенията са осигурени чрез специфични 
средства или разпределения в бюджетите на съществуващите 
фондове.

2. Право на жертвите да претендират за гражданско обезщетение от 
извършителите 

Коментирайте адекватността и пропорционалността на 
обезщетението спрямо тежестта на престъплението.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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3. Наличие на адекватни обезщетения за жертвите в съдебните решения

Коментирайте дали съдилищата имат практиката да 
присъждат обезщетения на жертвите по наказателни дела 
относно ДННОП, изискуеми от извършителя.

4. Действително получаване на компенсация

Включете доказателства, че жертвите са получили 
обезщетение, особено такова изискуемо от извършителите, 
както и какви са процедурните мерки, които гарантират, че 
жертвата е де факто обезщетена.

5. Наличие на достатъчно ресурси и услуги във връзка с нефинансови видове 
компенсации 

Оценете услугите и ресурсите за обезщетение и защита, с 
които разполагат жертвите, особено по отношение на това 
дали жертвите реално имат достъп и могат да се възползват 
от тях. Обърнете внимание на всички пречки за достъп и полза.

6. Наличие на изчерпателна и ясна информация относно компенсациите и 
нефинансовите обезщетения, както в интернет, така и на материален носител

Оценете и достъпността на информация от страна на 
различни целеви групи.

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните индикатори могат да включват данни от 
различни години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 
по-горе, опишете накратко своите възприятия и наблюдения, 
за да подкрепите или обясните количествените данни.

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.

1. Брой случаи, когато жертва на ДН, извършена от настоящ или бивш 
партньор от мъжки пол, се е възползвала от държавна схема за финансово 
обезщетение 

2. Размер на наличните средства за финансово обезщетение от държавата

3. Брой дела, в които е постановено извършителят да обезщети жертвата

4. Брой случаи, в които извършителят действително е обезщетил жертвата

5. Брой случаи, в които се е налагала намесата на съдебни изпълнители, за 
да бъде извършено обезщетението 

6. Брой на бенефициентите на заведения/програми/ресурси за 
рехабилитация на жертви

7. Брой държавни заведения, предлагащи рехабилитация на жертви или 
други видове нефинансови мерки

8. Брой НПО, предлагащи рехабилитация на жертви или други видове 
нефинансови мерки

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци 

Пояснение
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Раздел 6: Координация, мониторинг и събиране на 
данни 

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта 
на координация, мониторинг и събиране на данни, която 
считате за достоверна и релевантна. Оценката на първичните 
индикатори е задължителна, докато тази на  вторичните 
индикатори е силно препоръчителна.

Първични индикатори 

1. Национален координационен орган, който да отговаря за координацията, 
изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките 

Моля, посочете всеки специализиран орган, отговарящ на 
политиките и мерките за предотвратяване и противодействие 
на всички форми на насилие над жени.

2. Наличие на система или механизъм за регулярно събиране, анализ и 
публикуване на изчерпателни статистически данни, свързани с ДННОП 

Избройте специфични и общи механизми, ако е приложимо.

 

3. Наличие на механизъм за преглед, анализ и оценка на изпълнението на 
съответните политики, проекти и дейности

Посочете такъв мониторинг относно Националната програма 
за превенция и защита от домашното насилие и изпълнението 
на проектните дейности, финансирани от Министерството 
на правосъдието.

Вторични индикатори 

1. Отчетност на координационния орган 

Предоставете информация за отчетните дейности на 
координационния орган, особено по отношение на времеви рамки 
и съдържание. Посочете дали органът публикува коментари и 
препоръки.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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2. Основни функции на координационния орган

Избройте ключовите функции и дайте кратка оценка на 
тяхното изпълнение и ефективност.

3. Междуведомствено сътрудничество

Коментирайте начина, по който координационният орган 
насърчава междуведомственото сътрудничество. Ако не го 
прави, коментирайте последствията. 

4. Събиране и актуализиране на данни, свързани с ДННОП, в съответствие 
с релевантните международни стандарти

Това включва законите, свързани със защита на личните данни, 
международно приети норми за защита на правата на човека и 
основните свободи и етични принципи. 

5. Държавна подкрепа за провеждането на изследвания, изследователски 
програми и проучвания по темата ДННОП

Това включва предприемане, възлагане или подпомагане на 
такива дейности от страна на държавата.

6. Участие на неправителствения сектор, асоциации на жертви, частен 
сектор и други недържавни участници, активно ангажирани в координацията, 
мониторинга и събирането на данни  

Коментирайте рамката и характера на тяхното участие.

7. Наличие на обществено достъпна, изчерпателна и ясна информация, 
получена при събирането и анализа на данни 

Посочете дали такава информация е налична и достъпна както 
в интернет, така и на материален носител.

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните индикатори могат да включват данни от 
различни години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 
по-горе, опишете накратко своите възприятия и наблюдения, 
за да подкрепите или обясните количествените данни.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.

1. Брой срещи на междуведомствената група

2. Брой доклади/анализи, изготвени от Националния координационен 
орган/механизъм

3. Брой консултации, проведени с неправителствения сектор (на между-
ведомствената работна група или като цяло), в случай че такъв механизъм/
орган съществува

4. Брой съвместни семинари, на които присъстват представители на 
държавните институции и неправителствения сектор, в случай че такъв 
механизъм/орган не съществува

5. Брой изследвания, проекти или проучвания, изготвени от държавата 
по темата за ДННОП

6. Брой изследвания, проекти или проучвания, възложени от държавата 
и проведени от неправителствени организации и академични институции по 
темата за ДННОП

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци.

Пояснение

Пояснение
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Раздел 7: Международно сътрудничество  

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с областта на 
международно сътрудничество, която считате за достоверна 
и релевантна. Оценката на първичните индикатори е 
задължителна, докато тази на вторичните индикатори е силно 
препоръчителна.

 Първични индикатори 

1. Участие на държавата в регионални и/или международни инициативи 
за премахване и противодействие на ДННОП

Предоставете подробности за всички подобни инициативи, в 
които държавата участва активно. Коментирайте ефекта от 
тези инициативи. 

Вторични индикатори

1. Търсене на подкрепа от външни източници за изпълнение на задълженията 
в областта на правата на човека чрез разработване и прилагане на всички 
подходящи мерки, необходими за премахване и противодействие на ДННОП

Външните източници включват (но не се ограничават до) 
специализирани агенции на ООН, международната общност и 
гражданското общество. Търсената подкрепа може да включва 
финансиране, консултации, обмен на добри практики, участие в 
международни инициативи и др.  

2. Доказателства за изпълнението на релевантните Глобални цели 
за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), по-специално цел 5: Постигане на 
равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“ и цел 
16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, 
осигуряването на достъп до правосъдие за всички и изграждането на 
ефективни, отговорни институции на всички нива.

Приложете данни за усилията на държавата да изпълнява цел 
5 и цел 16.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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3. Конкретна ангажираност с цел 5 и цел 16 в законите и политиките по 
темата за ДННОП и ННЖ

Представете информация за ангажираност към постигането 
на целите на цел 5 и цел 16.

4. Наличие на изчерпателна и ясна информация относно напредъка и 
резултата от дейности, подкрепени от външни източници или произтичащи 
от международно сътрудничество 

Включете всякаква информация от външни източници, особено 
механизми за финансиране. 

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните индикатори могат да включват данни от различни 
години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 по-горе, 
опишете накратко своите възприятия и наблюдения, за да 
подкрепите или обясните количествените данни.

През последната година:

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017 
– 2020 г., но не и преди това.

1. Брой нови проекти/инициативи, реализирани и/или координирани от 
държавата, които са започнали с международна подкрепа

2. Брой нови проекти/инициативи, реализирани и/или координирани от 
граждански организации, които започнали с международна подкрепа 

3. Брой международни конференции и събития в страната и чужбина, 
свързани с темата ДННОП, на които присъстват представители на 
компетентните институции 

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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Пояснение

4. Брой проведени консултации с гражданския сектор или брой събития, 
организирани от гражданския сектор в страната и чужбина, на които присъстват 
представители на компетентните институции

5. Брой доклади за напредъка, свързани с изпълнението на съответните 
Цели за устойчиво развитие.

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци.
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5. Източници и механизми за 
събиране на данни   

5.1 Източници

При прилагане на мониторинговата методология, изследователите разчитат 
както на първични, така и на вторични източници на информация, които предоставят 
и качествени, и количествени данни.

Първичните източници включват нормативни и поднормативни правни актове, 
национални стратегии, планове за действие и доклади за изпълнение, които пряко 
регулират домашното насилие и дискриминацията, статистически данни, събирани 
от компетентните държавни (и общински) институции, както и резултати от анкети 
и административни бази данни с отворен или ограничен достъп, предназначени 
за служителите, отговорни за прилагането на националната правна рамка и/или за 
популяризирането на антидискриминационни политики. Първичните източници 
включват и преписи от интервюта и фокус групи със заинтересовани страни, 
проведени от експерти. Приложение I на настоящата публикация предлага списък 
на заинтересованите страни, който трябва да се преразглежда и актуализира 
периодично. 

Тези данни ще бъдат допълнени с информация от три групи вторични 
източници:. 1) данни и доклади, съответно събирани и изготвяни от български НПО, 
работещи в сферата на превенция на ДННОП и предоставянето на социални услуги 
на жертвите, както и статии и анализи от надеждни български медии (както масови, 
така и по-специализирани); 2) данни и доклади, съответно събирани и изготвяни 
от регионални и международни експерти, органи и институции, като например 
(но не само) гореспоменатите EIGE, Агенцията на Европейския съюз за основните 
права (FRA), СВКПЧ, Специалния докладчик на ООН относно насилието над жените, 
неговите причини и последици, Комисарят по правата на човека на Съвета на 
Европа и др.; и 3) научни трудове (книги и статии в научни издания), свързани с 
ДННОП и специфичния национален контекст в България. Приложение 10 съдържа 
списък с институции и организации, които биха могли да бъдат използвани като 
източник на данни. 
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5.2 Методи за събиране на данни 

За да се обезпечи пълният и изчерпателен процес по мониторинг, изследователите 
трябва да се стремят да събират данни за всички индикатори във всички тематични 
области. Извлечената информация се използва при подготовката на мониторинговия 
доклад, описан подробно в Глава 6. При наличието на недостъпни, непълни или 
неточни данни, изследователите трябва изрично да укажат това, като се опитат да 
контекстуализират слабостите с оглед общата ситуация и среда в страната. Методите 
за събирането на данни са описани по-долу.  

Кабинетно проучване 

Първият етап от събирането на данни предвижда провеждането на кабинетно 
проучване. То включва събирането на наличните статистически данни и 
количествени административни данни, свързани проучвания, различни официални 
нормативни и политически документи и институционални доклади, доклади на 
НПО, материали в медиите и нова научна литература. Информацията, събрана по 
този начин, е особено важна за изготвянето на общ преглед на специфичния за 
страната контекст. 

Писмено заявление за достъп до информация и 
въпросници 

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ, 2000) урежда правото 
на гражданите на достъп и задължението на органите да предоставят обществена 
информация. Когато информацията за даден индикатор не е публично достъпна 
или е непълна, изследователят може да изпрати писмено заявление за достъп 
до (качествена и количествена) информация до компетентните държавни органи 
и неправителствени организации. С цел максимална изчерпателност, към 
заявлението може да се приложи кратък списък с конкретни въпроси, адаптирани 
към специфичния респондент или група респонденти (например политици, 
държавни органи, публични институции, НПО и др.). Приложение II от настоящата 
публикация предлага образец на писмено заявление за достъп до информация. 
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Дискусии във фокус групи20 

Целта на дискусиите във фокус групи е събирането на информация в областта 
на превенцията на ДННОП и защитата на жертвите,21 затова е препоръчително 
участниците да са експерти с опит и познания по темата. Получените данни могат 
да бъдат използвани и за проверка и допълване на информацията, събрана 
чрез други методи, което ще допринесе за изчерпателността на крайния анализ. 
Провеждането на фокус групи е уместно дори когато обективната ситуация (т.е. 
съдържанието на закони, политики и други документи) може да бъде установена чрез 
кабинетно проучване, тъй като дискусиите ще дадат поглед върху разбиранията на 
респондентите (напр. как те тълкуват дадена законова разпоредба или как прилагат 
определена политическа мярка). Работеща практика е броят на участниците в една 
фокус група да е 6 – 8 човека, а продължителността на дискусията да не надвишава 
два часа.22 Списъкът на заинтересованите страни (Приложение I) може да се 
използва като набор от потенциални участници във фокус групи – те могат да бъдат 
поканени с официални покани или чрез неформални контакти. Подробни насоки за 
организиране и провеждане на фокус групи са включени в Приложение IV.    

Полуструктурирани интервюта

Интервютата по метода „лице в лице“23 се провеждат с ключови служители 
в държавни институции или граждански организации, или, като алтернатива, 
независими експерти, работещи в областта на превенцията на ДННОП и защитата 
на жертвите.24 Подобно на фокус групите, интервютата ще дадат поглед върху 
разбиранията на респондентите за обективната ситуация (напр. как тълкуват 
дадена законова разпоредба или как прилагат определена политическа мярка). 
Изследователите трябва да се стремят да постигнат пропорционалност, когато 
интервюират експерти от всяка от посочените по-горе групи (например, ако 

20 В момента броят участници във фокус групите не е строго определен. Препоръчителният брой 
е 50-70 участници (6 – 8 участници в една дискусия). 

21 По време на проекта „Разработване на мониторингова методология и провеждане на 
национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и 
насилието, основано на пола в България“ са проведени фокус групи в 10 града в България (Благоевград, 
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Кърджали, Пазарджик, Перник, Русе, Самоков).

22 Промените в броя на участниците, продължителността на дискусиите и начина на тяхното 
провеждане трябва да бъдат адаптирани, за да отговарят на здравните изисквания или рисковете, 
произтичащи от пандемията от COVID-19.

23 За целите на проекта, в рамките на който е разработена настоящата рамка и методология, 
е препоръчително провеждането на четири до шест интервюта. При последващо прилагане на 
методологията броят на интервютата е по преценка на изследователя.

24 По време на проекта „Разработване на мониторингова методология и провеждане на 
национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и 
насилието, основано на пола в България“ са проведени фокус групи в 10 града в България (Благоевград, 
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Кърджали, Пазарджик, Перник, Русе, Самоков).
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изследователят провежда шест интервюта, трябва да интервюира не повече от 
двама експерти от всяка група)25. Оценявайки възможността някои от експертите да 
не желаят или да нямат възможност да участват в проекта, в Раздел 7 са представени 
няколко стратегии за действие.

Фигура 5. Методи да събиране на данни  

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г.

Списъкът на заинтересованите страни (Приложение I) може да се използва като 
набор от потенциални респонденти за интервюта. Основната цел на интервютата е 
да допълнят данните, събрани по време на кабинетното проучване и фокус групите, 
за да гарантират изчерпателност на информацията относно индикаторите. Най-
често тази информация касае области като брой докладвани случаи на ДННОП, ниво 
на прилагане и ефективност на съществуващите политики и пропуски в законите 
и политики, където е необходимо подобрение. Приложение III съдържа подробни 
насоки за организирането на полуструктурирани интервюта. С цел улесняване 
събирането на данни насоките съдържат списък с индикативни въпроси, които 
да бъдат задавани по време на интервютата, за да се обезпечи получаването на 
надеждни и сравними данни. Въпросите могат да бъдат предефинирани или 
обогатявани, за да се допълнят или потвърдят констатациите от кабинетното 
проучване и официалните въпросници.

 

25 Интервютата могат да бъдат организирани и провеждани онлайн, за да бъдат съобразени със 
здравните изисквания или рисковете, произтичащи от пандемията от COVID-19.

Кабинетно  
проучване

Заявления 
за достъп до 
инфомация

Фокус групи Интервю1                    2                     3                     4
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6. Анализ на резултатите, 
мониторингов доклад и препоръки  
Мониторинговата методология ще послужи при изготвянето на мониторингов 

доклад, който да синтезира, консолидира и анализира най-добрите налични 
данни, събрани чрез кабинетното проучване и теренната работа. Основната цел 
на доклада е да идентифицира напредъка, тенденциите, пропуските и областите 
за подобрение по отношение на правната, политическата и институционалната 
рамка за противодействие на ДННОП в България. Въз основа на тези констатации 
ще бъдат формулирани препоръки, основани на данни, целящи да стимулират 
сътрудничеството и диалога между заинтересованите страни, да гарантират 
приемането на стабилни контрамерки и да подобрят изготвянето на политики. 

6.1 Аналитичен подход 

Събраните данни се анализират с помощта на паралелния метод, при който 
наборите от данни, събрани чрез комбинация от методи (количествени и качествени), 
се анализират независимо и след това констатациите се комбинират или интегрират 
(USAID, 2010, стр. 8). Този метод позволява на изследователите да „използват анализ 
на качествени данни, за да получат по-задълбочени обяснения на констатациите от 
количествения анализ на данни“ (2010, стр. 8). Поради потенциално ограниченото 
количество, обхват и период на валидност на количествените данни, те винаги 
трябва да се разглеждат в светлината на наличните качествени оценки. 
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Фигура 6. Паралелен аналитичен подход 

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, 2021 г.

Посочените стъпки могат да послужат при извършването на качествен анализ, 
консолидиране на констатациите и изготвянето на препоръки (Advocates for Human 
Rights, 2011). При стъпки 1 и 5 се синтезират и анализират както първичните, така 
и вторичните данни, докато стъпки 2, 3 и 4 се отнасят предимно до данни, събрани 
чрез интервюта и фокус групи.

Стъпка 1: Имерсивно/задълбочено разглеждане на 
данни 

Както подсказва името ѝ, тази стъпка включва дълбока ангажираност със 
събраната информация, често постигната чрез стриктно и многократно препрочитане 
на преписи, доклади и др. или повторно слушане на записи. Задълбоченото 
разглеждане на данните „полага основите за свързване на разчленени елементи 
в по-ясна картина на проблема, който се изследва“ (Green et al., 2007, стр. 547) и 
позволява на изследователите да „търсят модели, които отразяват критични 
проблеми, изключения от модели и крайности в двете посоки”, както и връзките 
и взаимоотношенията (The Advocates for Human Rights, 2011, стр. 42). Преди 
задълбоченото разглеждане на данните трябва да се прегледат основните цели и 
ключови въпроси. 

Стъпка 1. Имерсия

Стъпка 2. Кодиране

Стъпка 3. Категории

Стъпка 4. Теми

Стъпка 5. Тълкуване
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Стъпка 3. Категории

Стъпка 4. Теми

Стъпка 5. Тълкуване

Количествени данни Качествени данни

Комбиниране и 
интеграция

Аналитични изводи
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Стъпка 2: Кодиране

Това е сложен и времеемък процес, при който данните се разглеждат подробно, 
за да извлече повече смисъл от тях, като същевременно трябва да се обърне 
внимание на контекста, в който те са събрани. Концепции, теми, модели и фрази 
се идентифицират и класифицират, за да се улесни по-нататъшният анализ. Трябва 
да се имат предвид три основни правила: 1) ако кодирането се извършва от повече 
от един изследовател, екипът трябва да обсъди всички специфики на процеса и да 
съгласува ясен протокол за кодиране; 2) повече от един код може да бъде приложен 
към дума, фраза или параграф; 3) с повторението и натрупването на информация 
значенията на кодовете могат да бъдат прецизирани и променени, което ще наложи 
повторно разглеждане на текстове и прекодиране (Green et al, 2007, стр. 548).

Стъпка 3: Категории

Тази стъпка включва разпределянето на значения в различни категории, 
които след това служат като градивни елементи на темите. Категоризирането 
обикновено се извършва след кодирането, но може да се извърши и едновременно 
с него, и включва изследване на възможните връзки между кодовете (2007, стр. 
548). Изследователите се стремят да разпознаят конкретните начини, по които 
интервюираните и участниците във фокус групите говорят по темата, „търсейки 
„добро напасване“ между кодове, които имат взаимоотношение“ (2007, стр. 548). 
При изготвянето на мониторинговия доклад (продукт от прилагането на тази 
методология за мониторинг) ще се използват категории и теми въз основа на 
тематичните области и индикаторите, изброени по-горе. Резултатите от кабинетното 
проучване и теренната работа могат да доведат до преформулиране и изясняване 
на някои от тези категории и теми или до създаването на нови.

Стъпка 4: Теми 

Преди да започнат анализа, изследователите могат да изготвят списък с теми, 
като вземат под внимание, че: 1) всяка тема може да съдържа различни категории 
и 2) по време на анализа някои теми могат да бъдат пропуснати или променени, 
или да се появят нови теми (The Advocates for Human Rights , 2011, стр. 42). Темите се 
различават от категориите – докато категориите се отнасят към описание, темите се 
отнасят към обяснение и интерпретация, като по този начин хвърлят допълнителна 
светлина върху темата на изследването (Green et al., 2007, стр. 549). Формулирането 
на смислени теми изисква задълбочено разглеждане на данните, както и отлично 
познаване на разглеждания проблем и на заинтересованите страни, участващи в 
процеса по събиране на данни. 
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Стъпка 5: Тълкуване

Чрез използването на категории, теми, взаимоотношения и връзки на този 
етап е необходима концентрация върху значението и важността на данните и 
констатациите. За успеха на тази стъпка би допринесло да се изброят ключови точки 
или изводи, идентифицирани още по време на кодирането и категоризирането. 
След приключване на Стъпка 4 и преди финализиране на анализа така изготвеният 
списък трябва да бъде преразгледан.  

Важно е прилагащите методологията да се доверяват на инстинктите си, тъй като 
въпреки необходимостта от проверка на заключенията, интуицията и преценката 
на изследователите ще бъдат включени в целия процес (The Advocates for Human 
Rights, 2011, стр. 39).  

6.2 Валидност и надеждност 

Следването на няколко препоръки би осигурило по-голяма надеждност и 
достоверност на констатациите и информацията, представена в анализа на 
мониторинга: 

 X „Прилагащите мониторинга са добре обучени и стриктно следват протоколите; 

 X Използват се множество методи, за да могат да се сравняват данни от 
различни източници – известно като триангулация на данни; 

 X Продължителността на наблюдението е достатъчна, за да предостави на 
лицата, събиращи данни, солидни познания по въпроса; 

 X Заключенията се преглеждат както от експерти, така и от хора, за които 
темата е нова;

 X Възприятията и фактите са ясно разграничени в крайния продукт; и 

 X Създава се одитна пътека, за да се гарантира, че процесът може да бъде 
възпроизведен.“ (The Advocates for Human Rights, 2011, стр. 43) 

Тъй като тази методология се основава на възможността за събиране и анализ 
на данни чрез различни методи, би било особено интересно да се провери дали 
констатациите от качествения анализ съответстват на резултатите, събрани чрез 
количествени методи. Трябва обаче да се отбележи, че всяко несъответствие може 
да е резултат от фактори, различни от ненадеждността – например участниците 
може да нямат време да попълнят анкета, но да изберат участие във фокус група. В 
други случаи, участници може да се чувстват по-удобно да отговарят на въпроси в 
писмена форма, вместо да обсъждат проблем с интервюиращия. 

Във валидирането на резултатите може да се включат не само колеги, т.е. 
други експерти, но и външни заинтересовани страни, партньори, дори членове на 
общностите, засегнати от конкретния проблем. И накрая, по време на качествения 
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анализ трябва да се избягва обобщаването, тъй като процесът е съсредоточен върху 
опита, знанията, предизвикателствата, поведението и мнението на индивида. 

6.3 Ограничения 

Необходимо е ясно да се посочат и обяснят ограниченията при събирането на 
данни. Това може да помогне за подобряване на мониторинговата методология при 
последващи ревизии и приложения, както и за идентифициране и преодоляване на 
съществуващите пропуски от съответните заинтересовани страни и установяването 
на области и теми, където са необходими бъдещи изследвания.   

Някои ограничения може да възникнат в резултат на пристрастия на 
респондентите. Това е особено вярно в случай на силно оспорвана и/или до голяма 
степен непозната тема, като домашното насилие и насилието, основано на пола. 
Анализът винаги трябва да отчита тази възможност, вместо да я неутрализира, тъй 
като самите изследователски усилия разчитат на това как респондентите разбират, 
прилагат и оценяват наличния инструментариум на национално ниво. 

6.4 Структура на мониторинговия доклад 

Мониторинговият доклад ще бъде структуриран по следния начин (The Advo-
cates for Human Rights, 2011, стр. 43): 

 X Резюме 

 X Въведение 

 X Методология 

 X Констатации 

 X Анализ на констатациите 

 X Препоръки  

 X Заключение или послеслов 

 X Приложения: списък със закони и политики, списък с таблици и статистически 
данни, шаблони, речник, списък със съкращения, библиография или списък с 
препратки. 

Когато мониторинговата методология се прилага периодично, всеки следващ 
доклад трябва да предвижда отделен раздел, описващ тенденциите или подчертаващ 
конкретни постижения и развитие с ясно изразен дългосрочен положителен ефект.

 Формулираните конкретни препоръки към законодателя и работещите на първа 
линия или други заинтересовани страни, ще са съсредоточени върху начините за 
подобряване на политиките и правните мерки, насочени към ДННОП. Този раздел 
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може да бъде оформен и като отделен списък с препоръки към създателите на 
политики.26 За предпочитане е това изложение да не бъде повече от пет страници, 
написано на достъпен и ясен език, ориентирано към аудиторията и предлагащо 
конкретни и реалистични мерки и курсове на действие. 

 

26 Такъв е случаят с проекта, в рамките на който е разработена тази методология за мониторинг. 
Резюме на политиките ще следва мониторинговата методология и мониторинговия доклад.
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7. Предизвикателства и възможни 
начини за преодоляването им   

7.1 Общи предизвикателства27  

Предизвикателство 1: Непубликувани, непълни или 
неналични данни  

Както бе споменато по-горе, едно много осезаемо предизвикателство е свързано 
с липсата или недостига на данни, необходими за прилагане на методологията 
за мониторинг и предоставяне на подробна картина на усилията и мерките за 
справяне с ДННОП в България. За преодоляването на това предизвикателство 
е препоръчително изследователите да потърсят алтернативни източници на 
информация, като доклади на регионални или международни органи и институции 
или да се обърнат към съответните национални органи и институции с писмени 
искания за информация. Когато е необходимо, тези искания може да включват 
подробни въпросници. Освен това събирането на данни за предложените 
индикатори ще бъде улеснено чрез интервюта „лице в лице“ с ключови експерти и 
дискусии във фокус групи.

Предизвикателство 2: Затруднено събиране на данни 
при работа на терен 

Поради чувствителността на темата, събирането на данни при работа на 
терен може да бъде затруднено от отказ от страна на ключови експерти да бъдат 
интервюирани и/или да участват във фокус група. В такива ситуации трябва 
да се търсят алтернативни източници на информация от и извън списъка на 
заинтересованите страни, приложен към тази методология. Необходимо е още 
всички участници в интервюта и фокус групите да получат и попълнят формуляр за 
съгласие за участие, който гарантира поверителност, както и кратка информация 
за проекта и целта на интервюто/фокус групата в писмен вид. Друга пречка пред 
събирането на надеждни и изчерпателни данни при работата на терен може да бъде 
недостатъчната информираност на респондентите във връзка с техните правни 
задължения и мерките, които могат и трябва да прилагат за противодействие на 
ДННОП. Следователно, тези техни задължения и конкретни мерки трябва да им 
бъдат разяснени от експертите, прилагащи методологията, и дискутирани подробно 

27 Някои от тези предизвикателства могат да бъдат релевантни и към проекта. Те обаче, 
представляват и пречки от по-общ характер, с които могат да се сблъскат и изследователите, прилагащи 
методологията след края на проекта.
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по време на фокус групите и интервютата.    

Предизвикателство 3: Предразсъдъци и стереотипи, 
свързани с темата за ДННОП 

Това предизвикателство произтича от чувствителността на темата и, за съжаление, 
все още широкоразпространените стереотипи за жените и липсата на разбиране 
за значението на равенството между половете в България. Изследователите ще се 
опитат да смекчат този риск посредством внимателен подбор на заинтересованите 
страни, към които се обръщат за интервю или други изследователски дейности. Те 
трябва да разчитат на своя опит и да идентифицират най-подходящия начин, по 
който да представят темата и резултатите от прилагането на методологията пред 
обществеността.

7.2 Специфични за проекта предизвикателства 

Предизвикателство 1: Ограничения на 
мониторинговата методологията 

Настоящата методология, идентифицираните в нея раздели с индикатори 
и самите индикатори не претендират за изчерпателност. Методологията е 
разработена като част от проект с продължителност две години и следователно 
е с ограничени човешки и финансови ресурси. Работата на терен, обхващаща 10 
града, съвпадна с пандемията от COVID-19 в България, което наложи провеждането 
на някои дейности онлайн, например консултацията със заинтересовани страни, 
представляващи държавни институции. Поради това може да е необходимо 
методологията да бъде ревизирана и допълнена. Възможните бъдещи ревизии 
може да се концентрират върху добавяне на количествен компонент/раздел, 
събиране на повече количествени данни, преформулиране или премахване на 
съществуващи индикатори или добавяне на нови, прилагане на методологията както 
на национално, така и на местно ниво и последващо сравнение на двата набора от 
констатации, допълнително фрагментиране на фокус групите чрез организиране 
на отделна среща за всяка категория заинтересовани страни, провеждане на 
повече полуструктурирани интервюта, събиране на свидетелски показания и 
документиране на разкази на жертви.    

Предизвикателство 2: Липса на интерес от страна на 
заинтересованите страни за участие в срещите по 
проекта 

Възможно е определени заинтересовани страни да не проявят интерес към 
участие в срещата, на която се представя за обсъждане проектът на методологията. 
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В такива случаи българските партньори ще търсят алтернативни заинтересовани 
страни, които биха проявили интерес да участват в срещата. Те ще бъдат включени 
в „резервния“ списък на заинтересованите страни, които да бъдат потърсени, 
ако е необходимо. Ако някои заинтересовани страни се колебаят да присъстват 
на срещата, но желаят да дадат писмени становища и коментари, ще им бъде 
предоставена възможността да направят това. За да смекчи този риск, екипът по 
проекта ще разчита и на много добрата си мрежа от контакти. 

Предизвикателство 3: Невъзможност за провеждане 
на някои проектни дейности (интервюта, фокус 
групи и присъствени срещи) поради форсмажорни 
обстоятелства (пандемията от COVID-19) 

Новата пандемия от COVID-19 наложи преосмисляне на начина, по който 
се провеждат събитията „на живо“, като дейностите по проекта могат да бъдат 
негативно повлияни от изискванията на здравните власти за ограничение на броя 
на участниците в такива събития или отмяна на планираните събития. Екипът по 
проекта обмисля алтернативни и креативни начини за организиране и провеждане 
на събития, като например използване на различни платформи и инструменти за 
онлайн срещи. Освен това следи внимателно най-новите изисквания на здравните 
власти, за да гарантира пълно спазване на релевантните изисквания.
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8. Заключение   
Методологията за мониторинг е създадена, за да помогне на изследователи, 

практици и различни заинтересовани страни да следят и оценяват съществуващите 
правни инструменти, политики и институционални практики, свързани с ДННОП 
в България. Тя е изградена в съответствие с най-важните международни и 
регионални документи, фокусирани върху правата на жените и противодействието 
на насилието над жени и насилието, основано на пола. България е страна по много 
от тези инструменти, но е необходимо държавата да предприеме допълнителни 
стъпки за изпълнение на част от задълженията си, както става ясно от докладите 
и препоръките, изготвени от органи и експерти, наблюдаващи прилагането 
на въпросните документи. Някои индикатори са допълнително съобразени с 
разпоредбите на инструменти, които страната все още не е ратифицирала, но е 
силно насърчавана да ратифицира възможно най-скоро. Ярък пример за такъв 
документ е Истанбулската конвенция, приета от СЕ. 

Въпреки че методологията е изготвена като част от проекта „Разработване на 
мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики 
и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, 
основано на пола в България“, авторите са убедени, че тя може и трябва да бъде 
ревизирана, актуализирана и използвана периодично и след края му. Поради 
тази причина някои от качествените и количествените индикатори, включени в 
различните категории по-горе, изискват данни, които не са налични или пълни. 
Според авторите, настоящата липса или недостиг на данни по някои въпроси не 
бива да възпрепятства включването им в мониторинговата методология. Точно 
обратното, тези индикатори трябва да се използват за маркиране на областите, в 
които все още липсва ключова и много необходима информация. 
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Приложение I: Списък на заинтересованите страни

1. Министерски съвет (https://www.gov.bg/) 

- Национален комитет по международно хуманитарно право 

(https://iisda.government.bg/ras/executive_power/council/2673) 

- Национален съвет по равнопоставеността на мъжете и жените

(https://saveti.government.bg/web/cc_19/1) 

- Национален съвет по въпросите на социалното включване

(https://saveti.government.bg/web/cc_201/1) 

- Национален съвет по превенция на престъпността

(https://saveti.government.bg/web/cc_1602/1) 

- Държавна агенция за закрила на детето (https://sacp.government.bg/)

2. Министерство на правосъдието (https://www.justice.government.bg/) 

- Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от 
престъпления (http://www.compensation.bg/) 

- Главна дирекция „Изпълнения на наказания“ (https://justice.government.bg/
home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925) 

- Пробационни служби

3. Министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.govern-
ment.bg/) 

- Агенция за социално подпомагане (https://asp.government.bg);

- Регионални дирекции „Социално подпомагане“ (https://asp.government.bg/
en/kontakti/teritorialni-strukturi)

4. Министерство на здравеопазването (https://www.mh.government.bg/bg/) 

- Лекари и болници, спешни центрове

5. Министерство на образованието (https://www.mon.bg/) 

- Регионални управления на образованието (РУО, https://www.mon.bg/bg/324) 

6. Министерство на вътрешните работи (https://www.mvr.bg/) 

- Национален координатор „Домашно насилие“, Междуведомствената група 

- ГД „Национална полиция“ (https://www.mvr.bg/gdnp) 

- СДВР (https://www.mvr.bg/sdvr) 
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- Областни дирекции на МВР (https://bit.ly/3KhIliB) 

- Дирекция „Национална система 112“ (https://www.mvr.bg/112)  

7. Министерство на финансите (https://www.minfin.bg/) 

8. Министерство на външните работи (https://www.mfa.bg/)  

- Национален координационен механизъм по правата на човека (https://www.
mfa.bg/bg/3089) 

9. Омбудсман на Република България (https://www.ombudsman.bg/) 

10. Областни администрации (https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20
na%20uslugi/oblastni%20administratsii) 

11. Столична община (https://www.sofia.bg/en/adresi-rajoni); 

- 266 Общини 

12. Прокуратурата на РБ (https://prb.bg/) 

- Окръжни прокуратури 

- Районни прокуратури 

13. Върховен касационен съд (http://www.vks.bg/) 

- Районни съдилища (http://www.vks.bg/polezni-vrazki.html) 

14. Комисия за защита от дискриминация (https://www.kzd-nondiscrimination.
com/layout/)

15. Национално бюро за правна помощ (https://www.nbpp.government.bg) 

16. Национален институт на правосъдието (http://www.nij.bg/) 

17. Камарата на частните съдебни изпълнители (https://www.bcpea.org/) 

18. Спешните линии за жертви на ДННОП; АНИМУС, А21, ГДН – Алианс, 1611 - 
за деца

19. Областни и национални медии 

20. НПО и доставчици на социални услуги

Асоциация на жените адвокати (https://www.womenlawyers.bg/)

Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, Силистра (https://www.ekaravelova.
org/) 

Кризисен център, Гоце Делчев (office@podslon.org)

Национално сдружение на общините в Република България (https://www.namrb.
org/) 
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Сдружение „Алианс за защита срещу насилие, основано на пола“, София (https://
www.alliancedv.org/) 

Сдружение „Асоциация Деметра“, Бургас (https://demetra-bg.org/) 

Сдружение „Асоциация Ная“, Търговище (https://www.naia-tg.com/) 

Сдружение „Знание, успех, промяна“, Дупница и Благоевград (http://www.kscas-
soc.com/)  

Сдружение „Младежки форум 2001“, Разград (https://www.yf2001.org/) 

Сдружение „Център Динамика”, Русе (https://dinamika-ruse.bg/project/1018)

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, Разград (https://www.ngo-rz.
org/ccj/) 

Фондация „SOS Семейства в риск“, Варна (https://sos-varna.org/) 

Фондация „Асоциация Анимус“, София (https://animusassociation.org/) 

Фондация „Български център за джендър изследвания”, София, Хасково и 
Димитровград (https://bgrf.org/) 

Фондация „Джендър алтернативи“, Пловдив (https://genderalternatives.org/bg/
homepage)  

Фондация „П.У.Л.С.“, Перник (https://www.pulsfoundation.org/bg/) 

Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“, Пазарджик (http://iga-bg.
org/bg/home/)  

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, Хасково и Димитровград (http://hdgen-
der.eu/) 

Фондация „Център Надя“, София (http://www.centrenadja.com/) 

Фондация „Център Отворена врата“, Троян

Други 

21. Адвокати, работещи с жертви на домашно насилие и насилие, основано на 
пола 
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Приложение II: Образец на писмено заявление за 
достъп до информация към българска институция   

Изх. № […] / [дд].[мм].[гггг] г.

ДО28 

 [обръщение] [две имена на адресата]

 [позиция]

       [институция/организация]

 

Уважаеми г-н/г-жо [фамилно име на адресата], 

В качеството си на [тип на организацията], [име на изпращащата заявлението 
организация] [вид и цел на извършваната дейност, за която са необходими данни 
от съответната институция или друга организация]. 

Във връзка с [извършваната дейност] бихме желали да получим информация по 
въпросите, посочени в приложението към настоящото писмо. 

За лице за контакт по [извършваната дейност] от [име на изпращащата 
заявлението организация] е определен/а [обръщение] [две имена], [позиция] в 
[департамент], тел. […], мобилен тел. […], ел. поща […].

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите исканата информация до [дд] 
[месец] [гггг] г. Допълнително ще Ви уведомим за публикуването на [съответната 
публикация, където са поместени предоставените данни].

ПРЕДСЕДАТЕЛ […]:  

         /подпис/

           

                                      [две имена на подписания]

28 Настоящата бланка е примерна и може да се променя, в зависимост от изискванията и 
спецификите на институцията/организацията, която я изпраща.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпроси по [вид и цел на извършваната дейност, за която са необходими данни от 
съответната институция или друга организация]

1. [категория] 

• [въпрос 1]

• [въпрос 2, пример: Какви празнини в усилията за противодействие на ДНОП 
бяха запълнени от най-новото законодателство и/или политики?; Какви значителни 
пропуски остават? Какъв е начинът да бъдат преодолени?]

2. [категория] 

• [въпрос 1]

• [въпрос 2, пример: Как може да се увеличи или оптимизира капацитетът 
на приютите и центровете, предоставящи услуги? Какви най-добри практики 
в работата на специалистите на първа линия можете да споделите? Какви са 
предизвикателствата, ако има такива, пред прилагането на тези практики другаде/
навсякъде в страната?]

3. [категория] 

• [въпрос 1]

• [въпрос 2, пример: Изследвания и проучвания по какви теми, свързани с ДНОП 
липсват в България в момента? Защо смятате, че подобни изследвания все още 
липсват? Какви са специфичните особености на феномена ДНОП в България? С какво 
могат да бъдат обяснени тези особености?]

Моля да ни предоставите копия от [непубликувани, подготвяни, предстоящи 
законодателни, стратегически или др. документи] в тази област. 
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Приложение III: Полуструктурирани интервюта 

Цели  

Полуструктурираните интервюта не предполагат задаването на строго 
определени въпроси, а разчитат на по-гъвкав стил на комуникация. Като част 
от мониторинговата методология, полуструктурираните интервюта ще бъдат 
използвани за събиране на по-конкретна и задълбочена информация по теми и 
въпроси, които или не са били достатъчно обхванати по време на кабинетното 
проучване и фокус групите, или са останали напълно неразгледани.

Интервюирани лица  

Ще бъдат интервюирани (лично или чрез интернет връзка, ако това е необходимо) 
ключови експерти, работещи в областта на превенцията на ДННОП и закрила на 
жертвите – представители на държавни институции, професионалисти на първа 
линия, представители на гражданското общество, изследователи, независими 
експерти или журналисти с изчерпателни познания по въпроса, както и други 
релевантни заинтересовани страни. Изследователите, прилагащи методологията, 
трябва да се стремят към пропорционалност, когато интервюират представители 
на всяка посочена по-горе група (например, ако провеждат шест интервюта, те 
трябва да интервюират не повече от двама експерти от всяка група). Изборът на 
потенциални участници в интервютата обаче трябва да бъде информиран и от 
резултатите от кабинетното проучване и дискусиите във фокус групите. Например, 
ако евентуалните неадресирани въпроси попадат в експертизата на представител 
на гражданския сектор, изследователите биха могли да се концентрират върху 
интервюирането именно на повече експерти от НПО.

Списъкът със заинтересовани страни (Приложение I) може да бъде използван 
като източник на потенциални участници в интервюта. Поради чувствителността 
на темата е възможно изследователите да се сблъскат с отказ от страна на ключови 
експерти да бъдат интервюирани. В такива случаи, изследователите трябва да се 
насочат към алтернативни участници. В случаите, в които даден експерт има желание 
да даде интервю, но това по някаква причина не е възможно, изследователите 
трябва да го помолят за съвет/препоръка за друг, който би могъл да го замести.

Освен това, изследователите ще изготвят и предоставят на всеки участник 
формуляр за съгласие, разясняващ правилата за поверителност, както и информация 
за проекта и общата цел на интервюто.

Конкретни насоки 

Преди интервюто 

• Интервюиращите отправят до потенциалните участници в интервютата 
писмена покана. Тя се изпраща достатъчно рано – най-малко две седмици или дори 
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месец преди интервюто, когато става дума за представители на правителството, 
държавни или местни власти.

• Интервюиращите се представят и прилагат към поканата информацията 
за проекта и формуляр за съгласие. Това дава възможност на участниците да 
се запознават със съдържанието им още преди интервюто. Интервюиращите 
уведомяват поканените, че интервюто ще бъде записвано с технически средства. 
Ако интервюиращите не са съгласни, ще се водят подробни бележки.

• Интервюиращите молят участниците да предложат дата, час и място за 
провеждане на интервюто. Интервюиращите могат да предложат няколко възможни 
варианта, ако поканеният поиска това от тях. 

• Участниците биват уведомени, че интервюто ще продължи около час.

По време на интервюто 

• Интервюиращите насочват разговора, слушайки внимателно. Те не дават 
оценка на казаното и избягват проявяването на емоции като гняв, недоверие или 
шок, докато участникът говори.

• Въпрос, започващ с „кой“, „как“, „защо“ и т.н., е за предпочитане пред въпрос, 
на който може да се отговори само с „Да“ или „Не“. Много е важно да поискате от 
участниците допълнително пояснение, в случай че отговорът или твърдението им 
не са напълно ясни.

• Интервюиращите трябва да избягват дълги въпроси или въпроси, които 
могат да бъдат разделени на съставни такива, като например: „Какъв е капацитетът 
на подслоните и какъв би трябвало да бъде той според Вас?“

• Интервюиращите следва да са вежливи, внимателни и да се отнасят към 
участниците с уважение.

В края на интервюто

• Интервюиращите благодарят на участниците за отделеното време и ги канят 
да зададат въпроси, ако имат такива. 

• Интервюиращите повтарят, че ще използват току-що получената информация, 
за да завършат своето изследване. Ето защо е много важно да получат съгласието 
на участниците по всички въпроси, където то се изисква. Ако е необходимо, по 
желание на участника, могат да се използват променени/фиктивни имена.

След интервюто 

• Интервюиращите преглеждат записките си възможно най-скоро след края на 
интервюто (дори в същия ден). 
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Примерни въпроси 

Следват някои въпроси, които препоръчваме да бъдат зададени по време на 
полуструктурираните интервюта. Разговорът обаче не трябва да се ограничава от 
и до тези въпроси. Освен това, въпросите трябва да бъдат преразгледани и, ако е 
необходимо, преработени въз основа на резултатите от кабинетното проучване и 
дискусиите на фокус групите, особено когато те идентифицират области и теми, в 
които липсват данни и/или информацията е непълна.

 X Интервю с представител на правителството или държавните институции  

1. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуски през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Законодателство за противодействие на ДННОП, включително релевантни 
определения/дефиниции   

б) Политики и стратегии за справяне с ДННОП

в) Финансови, човешки, логистични и други ресурси

г) Международно сътрудничество – проекти, програми, инициативи

д) Събрани данни за явлението ДННОП

е) Образователни програми и обучения за експерти и професионалисти

ж) Мерки за превенция, закрила, наказателно преследване и обезщетения/
компенсация

з) Национални усилия за координация и сътрудничество между институциите

и) Мерки за наблюдение и оценка

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера:  

• Коя празнина в усилията за противодействие на ДННОП бе запълнена от най-
скорошното законодателство и/или политика?

• Кои значителни пропуски остават? Какъв е начинът да бъдат преодолени?

• Какво все още липсва в настоящите дефиниции, свързани с ДННОП (ако нещо 
липсва)?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да се 
улесни това?
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• Кои теми, засегнати по време на обучения и образователни програми, са били 
най-полезни? Кои теми все още липсват в тези обучения и програми?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, наказателно 
преследване и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга 
(други)?

• Как може да се подобри сътрудничеството между държавните и местните 
институции?

2. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно  

 X Интервю с професионалист на първа линия  

1. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуски през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Финансови, човешки, логистични и други ресурси – включително брой и 
местоположение на центрове за услуги и приюти, брой налични места в тях, 
капацитет на горещите линии и т.н. 

б) Начин на възприемане на явлението ДННОП и свързани с него теми: 
дискриминация срещу жени, неравенство между половете и т.н. 

в) Събрани данни за явлението ДННОП

г) Образователни програми и обучения за професионалисти на първа линия

д) Мерки за превенция, закрила, наказателно преследване и обезщетения/
компенсация

е) Сътрудничество между институциите

ж) Сътрудничество между институциите и неправителствения и частния сектор

з) Разлики между прилагането на мерките срещу ДННОП на национално и местно 
ниво. 

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера: 

• Как може да се увеличи или оптимизира капацитетът на приютите и 
центровете за услуги?

• Какви добри практики от работата на професионалистите на първа линия 
бихте споделили? Какви са предизвикателствата, ако има такива, при прилагането 
на тези практики другаде/в цялата страна?
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• Какъв е преобладаващият начин на възприемане на ДННОП в България? Как 
той се отразява на работата ви?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да се 
поправи това? Как професионалистите на първа линия могат да допринесат за 
събирането на такива данни?

• Кои теми, засегнати по време на обучения и образователни програми, са били 
описани като най-полезни? Кои теми все още липсват в тези обучения и програми?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, преследване 
и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга (други)?

• Как може да се подобри сътрудничеството между държавните и местните 
институции?

• Как може да се подобри сътрудничеството между институциите, 
неправителствения сектор и частния сектор?

2. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно 

 X Интервю с представител на академичния сектор или на гражданското 
общество  

1. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуски през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Законодателство за противодействие на ДННОП, включително релевантни 
определения/дефиниции

б) Политики и стратегии за справяне с ДННОП

в) Финансови, човешки, логистични и други ресурси 

г) Събрани данни за явлението ДННОП и релевантни изследвания/проучвания 

д) Образователни програми и обучения за професионалисти на първа линия

е) Мерки за превенция, закрила, преследване и  обезщетение

ж) Сътрудничество между държавните и местните институции и неправител-
ствения сектор 

з) Сътрудничество между неправителствения сектор, медиите и бизнеса

и) Начин на възприемане на явлението ДННОП и свързани с него теми: 
дискриминация срещу жени, неравенство между половете и т.н.
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Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера

• Коя празнина в усилията за противодействие на ДННОП бе запълнена от най-
скорошното законодателство и/или политика?

• Кои значителни пропуски остават? Какъв е начинът да бъдат преодолени?

• Какво все още липсва в настоящите дефиниции, свързани с ДННОП (ако нещо 
липсва)?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да се 
улесни това?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, преследване 
и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга (други)?

• Какви добри практики в областта на сътрудничеството между институциите 
и НПО бихте споделили? Какви са предизвикателствата, ако има такива, при 
прилагането на тези практики другаде/в цялата страна? 

• Липсата на какъв тип изследвания/проучвания във връзка с ДННОП в България 
е най-остра? Защо според Вас, такива изследвания липсват?  

• Какви са специфичните характеристики на явлението ДННОП в България? На 
какво се дължат те, как могат да бъдат обяснени? 

• Какъв е преобладаващият начин на възприемане на ДННОП в България? Как е 
ДННОП свързано с проблеми като неравенство между половете и основана на пола 
дискриминация? 

2. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно

В случай че за интервюта бъдат канени различни заинтересовани страни, 
въпросите ще следват същия формат и логика като примерните. 
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Приложение IV: Насоки за провеждане на фокус групи  

Обща информация  

Поне една седмица преди провеждането на фокус група, организаторите трябва 
да изпратят информация на поканените за формата и основната цел на дискусията. 
Тази информация включва поне следното:

Параметри: 

• Дата, час и място на провеждане: подробна карта на местоположението 
(когато срещата ще е присъствена) или линк за конферентна връзка и подробни 
инструкции за свързване (когато срещата ще е онлайн) на фокус групата

• Средна продължителност на фокус групата: 40 – 60 минути (онлайн среща) и 
90 – 120 минути (присъствена среща)

• Брой участници: 6 – 8 човека

• Начин за провеждане на групата: присъствено или при извънредни 
обстоятелства – онлайн чрез платформата Zoom или друг софтуер за онлайн 
конференции

• Програма на фокус групата: теми и почивки (по избор).

Ключови теми за дискусия:

• Домашното насилие и насилието, основано на пола в България (ДННОП)

• Правна и институционална рамка, свързана с ДННОП (постижения, пропуски 
и предизвикателства)

• Превенция, закрила, наказателно преследване и политики, свързани с 
ДННОП

• Сътрудничество и инициативи на местно, национално и международно ниво

• Добри практики, свързани с ДННОП, в България

• Специални теми: интерсекционална уязвимост, фактори, свързани с проявите 
на ДННОП, медийно отразяване на ДННОП, насилието над жени посредством 
технологични средства и др.

На някои теми може да се отдели повече време с оглед експертизата и интересите 
на участниците във фокус групата. Трябва да се наблегне на въпроси, по които не 
са били събрани достатъчно данни по време на кабинетното проучване. Точните 
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теми, които ще подлежат на дискусия, ще бъдат определени преди, но и в хода на 
срещата.

В допълнение участниците се запознават с и подписват формуляр, с който 
декларират писменото си съгласие за участие във фокус групата и отбелязват дали 
са съгласни или не да бъде направен аудио запис29 на дискусията.

Организаторите на фокус групата се ангажират да отговорят на всички 
уточняващи въпроси на участниците относно същността на дискусията и 
обработката на личните им данни. На поканените се дава възможност да подпишат 
формуляра предварително (и да го върнат сканиран) или на място, непосредствено 
преди началото на срещата.

Необходими ресурси 

Във всички случаи: 

• Поне двама души, които отговарят за организацията на фокус групата: един 
модератор и друг, който води бележки. За предпочитане е тези двама души да могат 
да се заместват, ако това е необходимо.

• Записващо оборудване (в случай че дискусията се записва).

В случай на присъствена фокус група:  

• Лаптоп (за предпочитане с добра интернет връзка, в случай че за целите на 
дискусията трябва да се потърси информация онлайн) и евентуално аудио-визуално 
оборудване за организаторите на фокус групата

• Флипчарт и маркери

• Достатъчно голяма зала за срещи с прозорци и слънчева светлина

• Кафе, чай и вода за участниците

В случай на онлайн среща: 

• Компютър/лаптоп със стабилна интернет връзка, микрофон, слушалки и 
работеща камера за всеки участник във фокус групата

• Виртуална дъска (нужен е софтуер)

• Изправността на връзката и оборудването трябва да бъде тествана поне два 
пъти преди срещата: 1) два дни преди срещата и 2) половин час преди началото на 

29 Важно е да се подчертае, че ако няма аудио запис от дискусията на фокус групата, 
писмените бележки и докладът за фокус групата трябва да бъдат възможно най-подробни.
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срещата.

Препоръчителен формат за фокус групата  

Препоръчва се следният формат за провеждане на фокус групата: 

Въведение 5-10 минути 

Модераторите представят себе си, както и контекста, общата цел и очакваните 
резултати от фокус групата, и излагат основните правила за нейното провеждане. 
Те могат да включват:

а) Участниците биват информирани, че се записва аудио  от дискусията и/или се 
водят писмени бележки. Те няма да бъдат публично достояние и ще се използват 
само за да се гарантира, че мненията на участниците са адекватно и вярно отразени 
в последващите анализи и доклади.

б) В случаите, когато се изисква списък с участници, това трябва да бъде 
напомнено на участниците. Списъкът ще се съхранява от организаторите на фокус 
групите на безопасно място, но за не повече от две години.

в) На участниците се напомня, че са дали съгласие за участие във фокус групата, 
но могат да прекратят участието си по всяко време, без това да доведе до негативни 
последствия за тях30. 

г) Няма правилни или грешни отговори. Важно е да не бъдете критични към 
никого. Участниците могат да изразяват несъгласие един с друг, но те трябва да 
обсъждат проблема, а не да нападат човека, с когото не са съгласни.

д) Участниците говорят един по един, като зачитат времето и мненията на 
останалите. Те се възползват напълно от възможността да споделят свободно 
своите мисли и мнения.

е) Преди начало на дискусията, участниците биват поканени да зададат своите 
въпроси, така че организаторите и модераторът да могат да ги адресират.

Сесии на дискусията 

• Онлайн среща: фокус групата се провежда без прекъсване – ако бъде 
направена почивка, съществува риск някои участници да не се върнат. В случай 
на оживена дискусия обаче е допустима кратка (петминутна) почивка. Участниците 
трябва да останат свързани с платформата за онлайн среща.

• Присъствена среща: Две сесии по 45 минути, с 15-минутна почивка между 
тях.

Организаторите/модераторите на фокус групата трябва да адаптират 

30 Това е от особено значение при фокус групи с участие на жертви. 
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съдържанието на всяка сесия към специфичния профил и интересите на участниците. 
Когато групата е по-активна (или изглежда, че някои участници се познават), 
модераторът може незабавно да пристъпи към обсъждане на подготвените въпроси. 
Когато участниците са по-колебливи да се впуснат в разговор, модераторът може да 
ги помоли да кажат нещо за себе си или да се започне с по-обща дискусия.

Препоръчително е дискусията във фокус група да бъде условно разделена на две 
части, дори когато не се предвижда почивка. Първата сесия е с фокус върху ключовите 
постижения и добрите практики, свързани с усилията за противодействие на ДННОП 
в България, а втората – върху съществуващите предизвикателства пред успешното 
противодействие на ДННОП и пропуските в законодателството и политиките, 
които трябва да бъдат отстранени. В началото на всяка сесия модераторът може да 
поиска от участниците във фокус групата да запишат съответно трите най-големи 
постижения и трите най-големи предизвикателства във връзка с ДННОП в България. 
Това може да осигури един по-плавен дебат.

Заключение 5-10 минути 

Модераторът преустановява дискусията, прави обобщение и пита участниците 
дали искат да допълнят нещо и да споделят заключително мнение или коментари. Ако 
има такива, модераторът ги адресира и напомня на участниците във фокус групата 
да не споделят информация за и от дискусията на лица, които не са присъствали на 
нея. Модераторът благодари на участниците за тяхното участие и ценен принос.

Типове участници във фокус групите31   

A) Представители на правителството и държавните институции (две фокус 
групи, с по 6 – 8 участници всяка) – хора, вземащи решения и създаващи политики, 
експертни представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. 

Б) Професионалисти на първа линия (две фокус групи, с по 6 – 8 участници 
всяка) – служители на правоприлагащите органи, здравни специалисти, психолози, 
социални работници и др.

В) Представители на академичния сектор и гражданското общество (две фокус 
групи, с по 6 – 8 участници всяка) – изследователи и професионалисти, работещи в 
областта на ДННОП. 

Г) Представители на частния сектор (две фокус групи, с по 6 – 8 участници всяка) 
– представители на рекламни агенции, печатни и социални медии, бизнеса.  

31 Допълнителни участници могат да бъдат добавяни от списъка със заинтересовани страни.
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Примерни въпроси 

Следват някои въпроси, които препоръчваме да бъдат зададени по време на фокус 
групите. Разговорът обаче не трябва да се ограничава от и до тези въпроси, особено 
когато групата е активна и има желание да обсъжда теми извън посочените. Освен 
това въпросите трябва да бъдат преразгледани и, ако е необходимо, преработени 
въз основа на резултатите от кабинетното проучване и/или полуструктурираните 
интервюта, ако се провеждат едновременно, особено когато са идентифицирани 
области и теми, в които липсват данни и/или информацията е непълна. При 
възможност участниците във фокус групите трябва да бъдат насърчавани да 
попълват конкретни липси в наличните данни. 

Фокус група A (Представители на правителството и държавните 
институции) 

3. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуска през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Законодателство за противодействие на ДННОП, включително релевантни 
определения/дефиниции   

б) Политики и стратегии за справяне с ДННОП

в) Финансови, човешки, логистични и други ресурси

г) Международно сътрудничество – проекти, програми, инициативи

д) Събрани данни за явлението ДННОП

е) Образователни програми и обучения за експерти и професионалисти

ж) Мерки за превенция, закрила, наказателно преследване и обезщетения/
компенсация

з) Национални усилия за координация и сътрудничество между институциите

и) Мерки за наблюдение и оценка.

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера:  

• Коя празнина в усилията за противодействие на ДННОП бе запълнена от най-
скорошното законодателство и/или политика?

• Кои значителни пропуски остават? Какъв е начинът да бъдат преодолени?
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• Какво все още липсва в настоящите дефиниции, свързани с ДННОП (ако нещо 
липсва)?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да се 
улесни това?

• Кои теми, засегнати по време на обучения и образователни програми, са били 
най-полезни? Кои теми все още липсват в тези обучения и програми?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, наказателно 
преследване и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга 
(други)?

• Как може да се подобри сътрудничеството между държавните и местните 
институции?

4. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно  

Фокус група Б (Професионалисти на първа линия) 

3. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуска през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Финансови, човешки, логистични и други ресурси – включително брой и 
местоположение на центрове за услуги и приюти, брой налични места в тях, 
капацитет на горещите линии и т.н. 

б) Начин на възприемане на явлението ДННОП и свързани с него теми: 
дискриминация срещу жени, неравенство между половете и т.н. 

в) Събрани данни за явлението ДННОП

г) Образователни програми и обучения за професионалисти на първа линия

д) Мерки за превенция, закрила, преследване и обезщетение

е) Сътрудничество между институциите

ж) Сътрудничество между институциите и неправителствения и частния сектор

з) Разлики между прилагането на мерките срещу ДННОП на национално и местно 
ниво 

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера: 

• Как може да се увеличи или оптимизира капацитетът на приютите и 
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центровете за услуги?

• Какви най-добри практики от работата на професионалистите на първа 
линия бихте споделили? Какви са предизвикателствата, ако има такива, при 
прилагането на тези практики другаде/в цялата страна?

• Какъв е преобладаващият начин на възприемане на ДННОП в България? Как 
той се отразява на работата ви?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да 
се улесни това? Как професионалистите на първа линия могат да допринесат за 
събирането на такива данни?

• Кои теми, засегнати по време на обучения и образователни програми, са били 
най-полезни? Кои теми все още липсват в тези обучения и програми?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, наказателно 
преследване и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга 
(други)?

• Как може да се подобри сътрудничеството между държавните и местните 
институции?

• Как може да се подобри сътрудничеството между институциите, 
неправителствения сектор и частния сектор?

4. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно 

Фокус група В (Представители на академичния сектор или на 
гражданското общество) 

3. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуска през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Законодателство за противодействие на ДННОП, включително релевантни 
определения/дефиниции   

б) Политики и стратегии за справяне с ДННОП

в) Финансови, човешки, логистични и други ресурси 

г) Събрани данни за явлението ДННОП и релевантни изследвания/проучвания 

д) Образователни програми и обучения за професионалисти на първа линия

е) Мерки за превенция, закрила, преследване и обезщетение

ж) Сътрудничество между държавните и местните институции и неправителствения 
сектор 
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з) Сътрудничество между неправителствения сектор, медиите и бизнеса

и) Начин на възприемане на явлението ДННОП и свързани с него теми: 
дискриминация срещу жени, неравенство между половете и т.н.

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера:

• Коя празнина в усилията за противодействие на ДННОП бе запълнена от най-
скорошното законодателство и/или политика?

• Кои значителни пропуски остават? Какъв е начинът да бъдат преодолени?

• Какво все още липсва в настоящите дефиниции, свързани с ДННОП (ако нещо 
липсва)?

• Какъв тип данни се събират най-трудно? Какво може да се направи, за да се 
улесни това?

• Как бихте описали баланса между мерките за превенция, закрила, наказателно 
преследване и обезщетение? Пренебрегвана ли е някоя област за сметка на друга 
(други)?

• Какви добри практики в областта на сътрудничеството между институциите 
и НПО бихте споделили? Какви са предизвикателствата, ако има такива, при 
прилагането на тези практики другаде/в цялата страна? 

• Липсата на какъв тип изследвания/проучвания във връзка с ДННОП в България 
е най-остра? Защо според Вас, такива изследвания липсват?  

• Какви са специфичните характеристики на явлението ДННОП в България? На 
какво се дължат те, как могат да бъдат обяснени? 

• Какъв е преобладаващият начин на възприемане на ДННОП в България? Как 
ДННОП е свързано с проблеми като неравенство между половете и основана на пола 
дискриминация? 

4. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно

Фокус група Г (Представители на частния сектор) 

1. Конкретни теми, които трябва да бъдат адресирани, с особен фокус върху 
трите най-големи постижения и трите най-големи предизвикателства и/или 
пропуска през последните три години (дори ако техните корени се крият по-назад 
във времето):

а) Законодателство, политики и стратегии за противодействие на ДННОП 

б) Сътрудничество между неправителствения сектор, медиите и бизнеса
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в) Начин на възприемане на явлението ДННОП и свързани с него теми: 
дискриминация срещу жени, неравенство между половете и т.н.

г) Важни и значими кампании за повишаване на обществената осведоменост на 
местно, национално и международно ниво 

д) Събрани данни за явлението ДННОП

е) Медийно отразяване на явлението ДННОП. 

Като цяло, препоръчваме на изследователите да използват показателите в Раздел 
3 на мониторинговата методология, за да съставят въпросите си. По-специфични 
въпроси могат да бъдат добавени след и вследствие на кабинетното проучване и 
фокус групите, но все пак следват няколко примера:

• От гледна точка на Вашата компания как бихте оценили най-скорошното 
законодателство и/или политика, свързани с ДННОП? Ако не сте запознат с тях, 
смятате ли, че това е пропуск? 

• Как Вашата компания може да допринесе за събирането на данни, свързани с 
ДННОП? 

• Какви добри практики в областта на сътрудничеството между институциите, 
НПО и частния сектор бихте споделили? Какви са предизвикателствата, ако има 
такива, при прилагането на тези практики другаде/в цялата страна?

• Какво смятате за начина, по който случаи на ДННОП се отразяват от 
българските медии? Ако отразяването би трябвало да се промени (подобри), как би се 
постигнало това?  

• Какви са елементите/компонентите на една успешна кампания за повишаване 
на обществената осведоменост за ДННОП? Моля, дайте пример за такава кампания 
(проведена в България или в друга държава)  

• Какъв е преобладаващият начин на възприемане на ДННОП в България? Как 
ДННОП е свързано с проблеми като неравенство между половете и основана на пола 
дискриминация? 

2. Моля, обсъдете всичко останало, което може да изглежда релевантно

Доклад от проведена фокус група  

Приблизителна дължина на документа: 5-6 страници

1. Списък на участниците

2. Резюме (1-2 абзаца)

3. Ключови резултати (2-3 страници, като следвате реда на въпросите, даден по-
горе)
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4. Общи наблюдения за участниците: Участваха ли активно в дискусиите? 
Кои теми им бяха особено интересни? Кои теми не бяха? Участниците посочиха ли 
някакви важни теми, които липсват? Ако да, кои?

5. Препоръки от участниците, ако има такива (като препоръките са обобщени 
и групирани в категории, например Препоръки, свързани с превенцията, Препоръки, 
свързани с международното сътрудничество и др.).
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Приложение V: Образец на формуляр за съгласие  

Съгласен/а съм да участвам в проекта [име на проекта], осъществяван от [име на 
главния изследовател] от [име на институцията/организацията] в [населено място, 
където се намира институцията/организацията].

1. Получих достатъчно информация за този изследователски проект, както устно, 
така и чрез писмено описание на проекта на разбираем език и осъзнавам ролята 
си в него. Целта на моето участие като респондент във фокус група/интервю в този 
проект, както и бъдещото управление на моите данни ми бяха ясно разяснени. 
Преди да се съглася да участвам, имах възможността да задам и да получа отговори 
на всички въпроси, които имах относно проекта.

2. Участието ми като респондент във фокус група/интервю в този проект е 
доброволно. Не е налице изрична или имплицитна принуда за участие.

3. Участието ми включва присъствие на дискусия под формата на фокус група/
интервю. Очаква се фокус групите да продължат от 40 до 120 минути, в зависимост 
от техния формат, докато интервютата ще продължат приблизително 60 минути. 
Позволявам/не позволявам [ненужното се зачертава] на изследователя да направи 
аудио запис на интервюто/фокус групата. Наясно съм, че ако не желая интервюто/
фокус групата и разговорът да бъдат записани, имам пълно право да откажа и/или 
да се оттегля от участие.

4. По време на фокус групата/интервюто имам право да не отговарям на въпроси, 
които по някакъв начин ме карат да се чувствам неудобно, както и мога да прекратя 
участието си по всяко време. 

5. Използването на записи и данни, свързани с провеждането на фокус групи/
интервюта, подлежи на и е съобразено с политиката за защита и управление на 
лични данни на [име на институция/организация]. 

6. Получих уверението, че този изследователски проект е преминал преглед и 
одобрение съгласно съответните етични принципи, ръководещи дейността на [име 
на институция/организация]. При оплаквания или въпроси, свързани с етиката 
или защитата на данни по отношение на този проект, моля, свържете се с [име на 
главния изследовател] на [имейл адрес]. Може да се обърнете и към органа/лицето, 
отговарящи за защита на данните на [име на институция/организация] на [контакт 
на това лице/този орган]. 

7. Прочетох и разбрах съдържанието на този формуляр. Получих задоволителен 
отговор на всичките ми въпроси и давам доброволното си съгласие за участие в 
това проучване.
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8. Получих копие от този формуляр за съгласие, носещ подписа на изследователя/
интервюирания 

____________________________   ________________________ 

Подпис на участника                Дата  

____________________________  ________________________

Подпис на изследователя    Дата   

За повече информация, моля свържете се с: ИМЕ И ИМЕЙЛ АДРЕС на главния 
изследовател от ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯ/ОРГАНИЗАЦИЯ
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Приложение VI: Раздел 8 от индикаторите за 
мониторинг (по избор)   

Раздел 8: Дискриминация: фактори и рискове, 
характерни за ДННОП 

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с общите 
законодателни мерки и политики, която считате за достоверна 
и релевантна. 

Първични индикатори 

1. Законодателни и стратегически мерки, специфично насочени към 
факторите, които повишават риска от ДННОП

Например, закон за равнопоставеността и недискриминацията, 
закон свързан с притежанието на огнестрелно оръжие и т.н. 

2. Доклади или проучвания, възложени, извършени или издадени от 
държавата

Такива, които се фокусират върху дискриминационните 
стереотипи и структурните пречки, възпрепятстващи 
жените да се възползват от пълноправно равенство и свобода 
от насилие 

Вторични индикатори 

1. Дискусии/законодателна дейност за промяна в съществуващи правни 
разпоредби, чийто ефект е дискриминационен спрямо жените

Такива дейности са тясно свързани със следното: ранни 
или насилствени бракове, криминализация на абортите, 
дискриминационни правила и процедури за доказване, закони, 
които възпрепятстват или затрудняват подаването на 
сигнали за ДННОП от жени, рестриктивни имиграционни 
закони. 

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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2. Усилия от страна на граждански организации и частния сектор 
(по инициатива на държавата и/или с държавна подкрепа) за превенция 
на дискриминация по полов признак или за поощряване на половата 
равнопоставеност? Ако да, в какво се изразяват тези дейности?  

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните показатели могат да включват данни от различни 
години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 по-горе, 
опишете накратко своите възприятия и наблюдения, за да 
подкрепите или обясните количествените данни.

През последната година: 

„През последната година“ означава най-близката вече 
приключила година. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде 2021 г. Ако няма данни за последната 
приключила година, включете данни за последната година като 
цяло, но не и за година преди последния петгодишен период. 
Например, ако прилагате методологията през 2022 г. и данните 
не са налични за 2021 г., можете да използвате данни от най-
последната година, за която са налични данни в периода 2017-
2020 г., но не и преди това.

1. Дял жени, които са подали сигнал за дискриминация или тормоз 
през последните 12 месеца към Комисията за защита от дискриминация или 
съдилищата. 

2. Индекс за равенството между половете за България за изминалата година 
(според Европейския институт за равенство между половете – EIGE) 

3. Брой събития, организирани от компетентните институции, с цел 
повишаване на осведомеността за равенството между мъжете и жените 
и информиране на гражданите относно политики и мерки, прилагани от 
различните институции в тази насока. 

Възприятия и наблюдения: 

Пояснение

Пояснение
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Пояснение
Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци
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Приложение VII: Раздел 9 от индикаторите за 
мониторинг (по избор)   

ИНТЕРСЕКЦИОНАЛНИ УЯЗВИМОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА – ДИСКУСИЯ

Рискът от виктимизация се увеличава значително, когато жените принадлежат 
към повече от една група в неравностойно положение, водещо до интерсекционална 
уязвимост. Развитието на феминистката теория и свързаните с нея области на 
изследване (Stubbs, 2015) води до по-абстрактен и многоизмерен подход към 
това как се формират уязвимостите в контекста на идентичността на индивида. 
Теоретиците твърдят, че е налице постмодерно преминаване от статични 
представи за неравенството, които разчитат на един преобладаващ признак у всеки 
индивид (например пол ИЛИ раса, ИЛИ етническа принадлежност, ИЛИ сексуална 
ориентация), към сложни, динамични и променливи форми на неравенство, „които 
не могат да бъдат разплетени една от друга, за да се разкрие една единствена 
причина“ (Grabham et al., 2009, стр. 1) – т.е. разбирането за взаимодействието между 
различните „защитени категории“, пораждащи различни модулации на уязвимостта. 
За целите на тази методология интерсекционалността е възприета както в нейните 
теоретични, така и в практическите ѝ проявления. Следователно това е термин, 
който обозначава спектъра от признаци, съставляващи една човешка идентичност 
(включително и възприеманите признаци, които не са част от идентичността на 
една конкретна жена, но въпреки това са ѝ приписани от обществото).32  В същото 
време интерсекционалността се занимава и с реалните последствия, ограниченията, 
негативните стереотипи, обществените възприятия, системните бариери и т.н., 
които възникват от връзката идентичност – управление. 

Признаването на ролята на множеството черти на идентичността, които се 
комбинират, за да увеличат уязвимостта, не са скорошни проявления. Eaton (1994) 
говори за комплексното неравенство като „интерсекционално потисничество”, което 
поражда различни типове дискриминация. Интерсекционалната уязвимост към 
НОП е отдавна призната от органите за защита на правата на човека като CEDAW, 
СВКПЧ, Агенцията на ЕС за основните права (FRA). Това подтиква към изследвания и 
анализи на конкретни групи в спектъра на високата уязвимост, като например деца 
и възрастни хора (връзка между пола и възрастта), ромски жени (връзка между пола 
и етническата принадлежност), жени с увреждания, жени мигранти и др. 

Този раздел от методологията има за цел да хвърли светлина върху редица 
връзки между категориите, допринасящи за по-високата уязвимост, като например 
пол – възраст, пол – увреждания, пол – социален статус и др. Разбирането на 
интерсекционалната уязвимост като част от многостранна човешка идентичност е 
от решаващо значение за разбирането на същността на НОП в България и по този 

32 Един пример, който илюстрира тезата на авторите, е този на жена, която избира 
да се облича в по-малко “женствени” дрехи и често е възприемана като член на LGBTQ+ 
общността, независимо от действителната ѝ самоопределена сексуалност.
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начин за идентифициране на пропуски в законодателството и нормативната уредба, 
както и на добри практики, които се прилагат или биха могли да бъдат приложени. 
Групите с присъщо висока степен на уязвимост в конкретната национална среда 
включват деца, жени и момичета от ромски произход, мигранти, бежанци и 
лица, търсещи убежище, работещи в сексуалната индустрия, жертви на трафик 
на хора и др. Същевременно наличните дребномащабни проучвания на ДННОП 
сред еднополови двойки, възрастни жени и жени с физическа, интелектуална и 
психосоциална уязвимост са показателни за формите и условията на насилие, 
които трябва да бъдат допълнително проучени. В заключение, нови уязвими групи 
са способни да се появят в резултат на променливи обстоятелства, което води до 
необходимостта да се ангажираме с нови (поне за България) и развиващи се форми 
на ДННОП, като например насилие с чуждестранен произход (женско генитално 
осакатяване, ЖГО) или кибернасилие (от порнография без съгласие до т.нар. deep 
fakes).

Раздел 9: Интерсекционални уязвимости 

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с общите 
законодателни мерки и политики, която считате за достоверна 
и релевантна.

1. Адресиране на интерсекционалните уязвимости в нормативните, 
политическите и стратегическите документи 

Представете оценка на това как, ако изобщо, са разгледани и 
адресирани интерсекционалните уязвимости 

2. Фактори на уязвимост, присъстващи в националното законодателство

Факторите могат да включват следните: а) възраст 
(малолетни (под 14 години), непълнолетни (14-18 години), над 55 
години); б) етническа принадлежност (етнически малцинства, 
религиозни малцинства, расови малцинства); в) увреждане 
(физически увреждания, интелектуални и психосоциални 
увреждания); г) сексуалност и полова идентичност (лица с 
полова идентичност извън бинарния пол (биологичен мъж и 
биологична жена) и съответните полови норми, както и със 
сексуална ориентация извън отношенията между биологичния 
мъж и биологичната жена и съответните полови норми); 
д) социален статус (лица, живеещи в бедност, мигранти и 
бежанци); е) други специфични групи (напр. бременни жени, 
работещи в секс индустрията, жертви на трафик на хора, 
лица, злоупотребяващи с наркотични вещества, и т.н.).

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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3. Политики и мерки, предназначени за и насочени към лица с интерсекцио-
нални уязвимости

Коментирайте политики и мерки, финансирани както от 
държавата, така и от НПО. Такива могат да включват 
кампании за превенция сред млади момичета, жени от ромски 
произход, бежанки, бременни жени и др.

4. Отчитане на интерсекционалните уязвимости по време на съдебните 
производства 

Това може да включва тяхното отчитане по отношение на 
установяването на обстоятелствата на престъплението 
(напр. като утежняващи обстоятелства) или по отношение на 
процеса като цяло (напр. при снемане на показания и подкрепа 
на жертвите и др.).

5. Услуги по отношение на ДННОП, предназначени да отговорят на 
интерсекционалните уязвимости 

Това се отнася до предоставянето на услуги, насочени към 
лица, които са негативно засегнати от няколко пресичащи се 
уязвимости. 

6. Отчитане на гледните точки и нуждите на уязвимите групи в 
законодателните процеси и процесите на изготвяне на политики в държавата

Ако да, как? Например, включени ли са представители на тези 
групи пряко в тези процеси? 

7. Отзивчивост на настоящата правна, политическа и стратегическа 
рамка към новите уязвимости, рискови групи и насилие

Това може да включва нови видове уязвимост, нови рискови 
групи и нови видове насилие (примерите включват: ефекта 
на миграционните потоци върху видовете ДННОП в дадена 
държава, формите на насилие при еднополовите двойки, 
кибернасилието и насилието чрез ИКТ)

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните показатели могат да включват данни от различни 
години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 по-горе, 
опишете накратко своите възприятия и наблюдения, за да 
подкрепите или обясните количествените данни.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Пояснение
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През последните пет години: 

„През последните пет години“ означава най-скорошният 
петгодишен период. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде периодът 2017-2021 година. Моля, 
включете сумарно число за целия период и използвайте полето 
„Цялостна оценка“, за да идентифицирате значими развития в 
рамките на този период, ако е необходимо.

1. Брой и категории уязвимости, попадащи в обхвата на националното 
законодателство 

2. Брой статистически масиви от данни и изследвания на национално ниво 
(независимо от възложителя), които дават информация за риска от ДННОП при 
която и да е специфична уязвима група 

3. Брой нови видове ДННОП, включени в съответните закони и/или 
политики/стратегически документи 

4. Брой закони, регулиращи ДННОП, особено такива, отнасящи се до 
уязвими и/или малцинствени групи, и закони, които не адресират ДННОП сами 
по себе си, но включват или споменават ДННОП;

5. Брой проекти/програми/дейности с държавно финансиране, изпълнявани 
от институции и от граждански организации/НПО, които са насочени към лица 
или групи с интерсекционални уязвимости по линия на ДННОП. 

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци  

Пояснение

Пояснение
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Приложение VIII: Раздел 10 от индикаторите за 
мониторинг (по избор)   

НОВИ ВИДОВЕ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА – ДИСКУСИЯ 

Обща препоръка № 35 на Комитета на ООН по правата на човека заявява, че ННЖ 
е резултат от огромен брой фактори, проявите му са белязани от редица особености 
и засяга жените и момичетата през целия им живот. Препоръката отбелязва още, че 
насилието, основано на пола, може да присъства във всяка една сфера на човешкия 
живот и при всякакъв род взаимодействие – в обществения или в личния живот, 
на работното място, в политиката, спорта, образованието и здравеопазването и 
т.н., включително в дигиталното пространство (параграф 20). Практиките, свързани 
с „девствеността“, ритуалите за съзряване, гениталното осакатяване на жени, 
престъпленията в „името на честта“, принудителните бракове и специфичните 
за отделни региони форми на насилие продължават да съществуват, като 
непрекъснато се променят и отиват отвъд границите под натиска на глобализацията 
и транснационалното движение на хора. Принудата и потисничеството вътре 
в семейството, които принадлежат към непроницаемия частен живот, биват 
извеждани на преден план посредством феминисткия активизъм и кампаниите за 
справедливост по отношение на половете. В българския контекст всички тези форми 
могат да бъдат наречени „нови“ видове ДННОП, включвайки както съвременните 
типове насилие, произтичащи от информационните технологии и комуникации, 
така и онези, които исторически не са характерни за българската среда.

Раздел 10: Нови типове ДННОП

Оценка на рамката: Моля, отговорете възможно най-подробно 
на следните въпроси, като избягвате отговори „Да/Не/Не 
знам“. Добавяйте всякаква информация, свързана с общите 
законодателни мерки и политики, която считате за достоверна 
и релевантна. 

1. Адресиране на новите видове ДННОП в нормативните, политическите и 
стратегическите документи

Такива нови видове могат да включват реч на омразата и 
престъпления от омраза срещу жени и/или въз основа на 
пола, насилие онлайн или чрез технологични средства, видове 
насилие, които не са характерни за националната среда, като 
например ЖГО, престъпления на честта, насилие, свързано с 
религията, и т.н.

Пояснение

Пояснение
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2. Криминализиране на някои от видовете в точка 1.

Ако е така, опишете предвидените санкции. 

3. Политики и мерки (както финансирани от държавата, така и от 
неправителствени организации), специално разработени и насочени към 
справяне с новите видове насилие 

Коментирайте политиките и мерките, финансирани както 
от държавата, така и от НПО, като например кампании за 
безопасен интернет, обучения, свързани с онлайн рискове, 
обучения за респондентите на първа линия, например полицаи 
и медицински специалисти, за идентифициране и реагиране на 
случаи на ЖГО/престъпления на честта и др.

4. Включване на специални разпоредби относно ДННОП онлайн или 
чрез технологични средства в законодателството, свързано с медиите и 
интернет 

Коментирайте наличието на такива разпоредби, както и 
практическото им прилагане, ако има такива. 

5. Наличие на механизми за защита на лица, които са станали жертва на 
ДННОП онлайн или чрез технологични средства

Предоставете информация за характера на тези механизми, 
ако са идентифицирани такива, и за тяхната достъпност за 
жертвите. 

6. Наличие на значими проучвания и събрани данни за нови видове 
ДННОП

Коментирайте такива проучвания и данни, възложени или 
осъществени от държавата

Оценка на резултати и ефекти: Включете всички налични и 
надеждни количествени данни за периодите от време, както 
са описани в таблицата по-долу. В предвиденото за целта 
поле, ясно посочете годината, за която се отнасят данните. 
Различните показатели могат да включват данни от различни 
години. След това, с помощта на въпросите в Ниво 2 по-горе, 
опишете накратко своите възприятия и наблюдения, за да 
подкрепите или обясните количествените данни.

Пояснение

Пояснение
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През последните пет години (идентифицирайте тенденциите): 

„През последните пет години“ означава най-скорошният 
петгодишен период. Например, ако прилагате методологията 
през 2022 г., това ще бъде периодът 2017-2021 година. Моля, 
включете сумарно число за целия период и използвайте полето 
„Цялостна оценка“, за да идентифицирате значими развития в 
рамките на този период, ако е необходимо.

1. Брой нови видове ДННОП, включени в съответните закони и/или 
политики/стратегически документи

2. Брой статистически набори от данни и изследвания на национално 
ниво (независимо от възложителя), които съдържат данни за наличието/
честотата на нови типове ДННОП 

3. Брой релевантни закони, особено в сферата на медиите и интернет, 
както и закони, които не адресират ДННОП сами по себе си, но включват или 
споменават ДННОП

4. Брой проекти/програми/дейности с държавно финансиране, 
изпълнявани от институции и от граждански организации/НПО, които са 
насочени към нови типове ДННОП или към лица, пострадали от нови типове 
ДННОП. 

Възприятия и наблюдения: 

Цялостна оценка (максимум 150 думи): Обобщете основните 
изводи, очертавайки както ключовите положителни развития, 
така и съществуващите празноти/липси/недостатъци.  

 

  

Пояснение

Пояснение



111Методология за мониторинг на политики и институционални практики  

Приложение IX: Информация за проекта 

Проектът „Разработване на мониторингова методология и провеждане на 
национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с 
домашното насилие и насилието, основано на пола в България“ е финансиран от 
Фонд Активни Граждани (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Той се изпълнява 
от Фондация „Позитивни умения на личността в социума“ (П.У.Л.С., България, 
координатор), Центъра за изследване на демокрацията (България, партньор) и 
Академията за правата на човека (MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET, Норвегия, 
партньор) в периода 2019 – 2021 г. 

Основна цел на проекта е да оцени съществуващите политики и институционални 
практики в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, за 
да подпомогне тяхното по-нататъшно развитие и оптимизиране. В рамките на 
инициативата е предвидено създаването на иновативни инструменти за мониторинг, 
които липсват на национално равнище досега и които да бъдат регулярно 
използвани от съответните заинтересовани страни. Двата основни продукта на 
проекта са методология за мониторинг на политики и институционални практики 
във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България, и набор 
от препоръки за подобряване на политиките в тази област. Проектът е ориентиран 
основно към публичните институции (на национално и местно ниво), както и към 
експертите, разработващи политики и институционални практики, свързани с 
ДННОП в България. Крайни потребители са всички засегнати по някакъв начин от 
тези явления, както и всички, които се намират в риск.  
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Приложение  X: Списък с потенциални източници на 
информация 

 X Институции в България 

• Адвокатски, прокурорски и съдийски колегии и съюзи

• Апелативни, окръжни и районни съдилища по области

• Бърза помощ, съдебна медицина и лични лекари

• Висш съдебен съвет, Дирекция „Правна“ и Дирекция „Информационни 
технологии и съдебна статистика“

• Върховен административен съд, в т.ч. административни съдилища по области

• Върховен касационен съд

• Дирекция „Закрила на детето“, в т.ч. регионални и областни звена

• Доставчици на социални услуги за лица и деца, пострадали от домашно 
насилие

• Кметове на общини и специализирани звена в общините

• Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална 
полиция“, Дирекция „Национална система 112“, ОДМВР за съответната област, 
Институт по психология към МВР, Академия на МВР

• Министерство на образованието, Регионални управления на образованието 
(РУО за съответната област)

• Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално 
подпомагане, Регионални дирекции „Социално подпомагане“

• Министерството на правосъдието, Главна Дирекция „Изпълнение на 
наказанията“, Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от 
престъпления, Национално бюро за правна помощ

• Национален институт на правосъдието

• Национален статистически институт

• Национална комисия за борба с трафика на хора

• Прокуратура на Република България, в т.ч. районни и окръжни прокуратури

 X НПО и медии в България   

• Алианс за защита от насилие, основано на пола и неговите индивидуални 
членове – неправителствени организации

• Български институт за правни инициативи

• Български хелзинкски комитет 
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• Други НПО, предоставящи услуги на жени и деца, жертви на насилие 

• Изследвания по темата за домашното насилие и насилието, основано на пола 
на статистически и изследователски агенции 

• Репортажи и материали в медиите по темата за домашно насилие и насилието, 
основано на пола  

• Традиционни и онлайн медии, в т.ч. социални медии

• Фондация „Асоциация Анимус“ 

• Фондация „Институт Отворено Общество“

• Фондация „П.У.Л.С.“

• Фондация „Партньори България“ 

• Център за изследване на демокрацията

• Център за правна помощ „Глас в България“

 X Международни институции и организации 

Доклади, препоръки, статистики и анализи на следните организации и 
институции: 

• UN Population Fund (Фонд на ООН за населението)

• UN Women (ООН Жени) 

• Агенцията на ЕС за основните права  

• Групата експерти по дейности срещу насилието над жени и домашното 
насилие към Съвета на Европа (GREVIO)

• Евробарометър 

• Европейския институт за равенство между половете 

• Комисар на Съвета на Европа по правата на човека 

• Комитета на CEDAW

• Международната организация на труда

• Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

• Световната банка

• Световната здравна организация

• Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека

• Съдебна практика и консултативни становища на Европейския съд по правата 
на човека и международни специализирани съдилища
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