
Изразяваме положително становище по предложеният проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

Работата на Фондация "Екатерина Каравелова" е посветена на овластяването на момичета и жени чрез
разработването на различни социални програми и обучения, с които те стават по-уверени в
способностите си, да изразяват мнението си, да преследват целите си и да адресират проблемите на
своите общности. През 2018 създадохме социалния формат на събитие ТЯ в…, което дава възможност
на момичета и жени с различни истории и от различни професионални сфери да споделят своите
преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали, и успехите, които са постигнали. Целта на
събитието е да бъде сигурно пространство, където други момичета и жени намират вдъхновение и
подкрепяща среда в следването на своите стремежи. Сега чрез форматът работим като доброволческа
мрежа от местни екипи в 11 града из страната - Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново, Сандански,

Стара Загора, Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана. До момента сме организирали 71 събития, които
са дали думата на 140 жени, а стотици други са ги посетили. На база на нуждите, които бяха установени
благодарение на обратната връзка от жени от цялата страна, ние създадохме и авторска програма за
личностно развитие за млади жени, която вече втора година функционира успешно в Пловдив и Варна.

Като организация, която е тясно специализирана в работата с момичета и жени:

Бихме искали да предоставим настоящето становище в подкрепа на предложения от Министерство на
правосъдието промени в действащия Закон за защита от домашно насилие и в Наказателния Кодекс
на Република България като отговарящи в голяма степен на дългогодишните препоръки за защита на
правата на пострадалите от домашно насилие в България, отправяни периодично от Европейската
Комисия, в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН, от Комитета за правата на човека,

от Комитета за правата на хората с увреждания, от Комитета за правата на детето, от Специалния
докладчик на ООН по въпросите на насилието над жените, от Комитета за премахване на всички
форми на дискриминация по отношение на жените.
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СТАНОВИЩЕ
от фондация "Екатерина Каравелова" 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на домашното
насилие, публикуван на Портала за обществени консултации на 13 януари 2021 г.

Уважаема г-жо Ахладова,



В настоящата ситуация на пандемия с изключителното засилване на сигналите за домашно насилие
предложените промени са спешни и необходими повече от всякога. Затова приветстваме
законодателната инициатива и я подкрепяме като навременна и необходима. Изразяваме общата си
принципна подкрепа към внесения проект и се надяваме, че неговото надлежно приемане ще е факт в
рамките на настоящата сесия на Народното събрание. 

Пловдив
26 януари 2021г. 

С уважение

Марина Кисьова де Хеус
Изпълнителен директор 

Фондация Екатерина Каравелова
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