
ПЕТИЦИЯ 
ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНИ С 
НАСИЛИЕТО В  ИМЕТО НА ЧЕСТТА



ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Наказателен Кодекс
По отделните видове престъпления „в името на честта” – чл.177, 

178, 190, 191 и 192 НК да се включи като кумулативно наказание  и 
пробацията, като се предвидят като задължителни и мярката 
безвъзмезден труд в полза на обществото и включване в 
задължителни възпитателни програми на извършителите.

Да се премахне изискването за „системност“  при домашното 
насилие. 

Да се въведе дефиниция на престъпленията в името на честта. 



Наказателно ‐процесуален Кодекс 
В чл.75 от НПК ‐ жертвата на насилие да бъде 
информирана и за правото й на безплатна правна 
помощ, телефони на Регионални центрове за 
консултиране към съответната адвокатска колегия, 
информация за безплатна психологическа помощ, 
телефон за спешна връзка – единен национален номер 
или местен телефон, и центрове където може да се 
обърне за помощ, или настаняване.



Закон за правната помощ

•В чл. 22 и 23 от ЗПП за жертвите на насилие
да бъде осигурено безусловно предоставяне
на безплатна правна помощ за всички фази от
производството.



Закон за здравето:
•Да се предвиди задължение на лекарите, 
констатирали насилие да сигнализират 
незабавно прокуратурата, както и 
задължение да информират незабавно 
жертвата за правата й.
•Да се въведе задължение за обучение за 
лекарите с цел по добра разпознаваемост  на 
видовете насилие. 



Закон за убежището и бежанците

•Да се предвиди допълнително основание за
предоставяне на убежище и при необходимост
закрила от домашно насилие и насилие „в
името на честта“, срещу уязвимите групи, жени
и деца.



Закон за предучилищното и училищното образование

Финансирането да следва резултатите.
Учителите да получават точки за участие в допълнителни 

обучения и да се повиши тежестта на външното оценяване
Да се въведе изискване към учителите и служителите на 

съответното учебно заведение,  констатирали наличие на 
насилие над деца, да сигнализират незабавно прокуратурата.



Закон за Министерството на вътрешните работи 

Да се създадат специализирани звена, които да преминават 
задължителни обучения за работа с деца и жени, претърпели насилие.

Да се предвиди задължение на служителите на МВР, констатирали 
насилие, да информират незабавно жертвата на насилие за правата й. 

Да се предвиди изработване на методика,която да въведе 
системност и конкретни правила за работа на полицаите  при данни за 
насилие.

Да се въведе обща методика за работата на терен чрез 
мултидисциплинарния подход за всички институции при случай на 
насилие.



Закон за закрила на детето

•Да се въведе задължителна периодична задълбочена
подготовка на специалистите, работещи с деца в
компетентните институции.



Закон за статистиката

•Да се предвиди задължение за систематично 
събиране на статистически данни за всички 
форми на насилие и създаване на база данни.  



ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЯНА В ПОЛИТИКИТЕ

•Да се създаде единен, финансово осигурен механизъм на национално и 
местно ниво. 
•Да се увеличи броят на достъпните държавни и общински убежища. 
•Систематично да се изгражда капацитет у съдии, прокурори, полиция, 
медицински персонал, учители и други заинтересовани служители и лица 
за стриктното прилагане на разпоредбите на наказателното право по повод 
извършването на насилие.  Да се предвиди изграждането на 
институционална мрежа на местно ниво, включваща постоянни 
представители на всички институции, специализирани в работата с жертви 
на насилие и с лица, извършващи насилие, за създаване на общи правила 
и инструменти против  насилието. 
•Да се увеличи броят и заплащането на социалните работници.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО 

ЕКИПЪТ НА HRA


