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Регионален преглед 
 
Законодателни и институционални реформи 
 
30 юни, Сърбия и Черна гора - В резултат на обединените усилия на Организацията 
за Сигурност и Сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Министерството на труда и 
социалната политика се създаде Агенция за координирана подкрепа на жертвите на 
трафик на хора в Сърбия. В нея държавните власти ще си сътрудничат с 
представители на неправителствения сектор, работещи върху проблемa за трафик на 
хора. 
 
Юли, Таджикистан – Влезе в сила нов закон, криминализаращ трафика на хора. 
Според доклади на Mеждународната организация по миграция (MOM) това е първият 
закон в региона на централна Азия, който се отнася директно и предвижда 
насърчаването на инициативи насочени срещу трафика на хора. Сред положителните 
моменти в закона е ясното дефиниране и разпределение между различните държавни 
структури на отговорностите по превенция, подпомагане и реинтеграция на жертвите. 
 
9 юли, Украйна – В резултат на проведените изслушвания на тема: ”Статутът на 
украинската жена: реалност и перспективи” парламентът прие препоръки, които 
следва да се изпълнят от Кабинета. Важна част от препоръките е насилието над жени. 
Кабинетът ще докладва за изпълнението на приетите препоръки през май 2005. 
 
29 юли, Словакия – Парламентът прие антидискриминационен закон. 
 
12 октомври, Азербайджан – Азербайджан подписа заключителния протокол на 
Конвенцията за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда 
проституция. 
 
Oктомври, Словакия – Министерството на труда, социалните работи и семейството 
предложи Национална стратегия за елиминиране на насилието над жени. Група 
неправителствени организации обединени в Словашко женско лоби предадоха 
възраженията си към стратегията. Част от тях бяха приети, което се счита за първи 
значим успех на Лобито. 
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11 ноември, Грузия – Постави се началото на сътрудничество между 
правителството и Мисията на ОССЕ в Грузия с цел развитието на националния план за 
действие за борба с трафика на хора. Координирани бяха резултатите получени от 
работата на 5 работни групи - превенция на трафика, преследване на извършителите, 
нелегална миграция, защита на свидетелите и рехабилитация и международно 
сътрудничество. 

*** 
 

Добри практики 
 
Aвгуст, Азербайджан – Държавната комисия по женските въпроси създаде уебсайт, 
позволяващ на жетвите на трафик да отправят запитвания до комисията. Целта е да 
се осигури лесен достъп до институцията и подкрепа и за онези жертви на трафик, 
които избягват публичното откриване на проблемите си.   
 
30 ноември, Словакия – Като част от националната кампания “ Всяка пета жена” за 
първи път в Словакия се проведоха улични театрални представления Безмълвните 
свидетели. Тазгодишното начинание акцентира върху проблема за домашното 
насилие, презентирайки историите на 15 жени, починали вследствие на домашно 
насилие за периода 2002-2003 година. Инициаторите на проявата изявиха готовност 
да популяризират подобни мероприятия, повишаващи чувствителността на 
обществото към проблемите на жените. 
 

*** 
 
Събития 
 
4-5 май, Таджикистан – В Душанбе МОМ организира национална конференция 
посветена на съдебните и законодателни аспекти на трафика, в която участваха 
представители на правителството и на неправителствения сектор.  
 
16 юни, Молдова - На среща на вътрешните министри на Общността 
на независимите държави (ОНД) вътрешният министър на Молдова Рашид Нургалиев 
заяви, че неговото министерство е разкрило голяма мрежа на организираната 
престъпност занимаваща се с трафик на жени. Операцията станала възможна след 
като Русия въвела миналата година закон, криминализиращ робските практики и 
трафика на хора.  
 
18 юни, Чехия – Европейската комисия отпусна 700, 000 евро за 15-месечен 
съвместен проект на Чехия, Холандия и Великобритания, насочен към обединяване 
на усилията на полицията и на неправителствения сектор в борбата срещу трафика на 
хора.  
 
29 юни, Белорусия – Започна съвместен проект на Европейския съюз и Програмата 
за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН), целящ създаването на 
база от данни на белоруски и чуждестранни организации, подпомагащи жертви на 
трафик. 
 
19-22 юли, Таджикистан – По време на тридневен тренинг ОССЕ обучи журналисти 
от южен Таджикистан как да разследват и докладват за трафик на хора. На 
журналистите им беше предоставена информация относно международното и 
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национално законодателство, касаещо трафика, както и относно методите на 
сътрудничество между медиите, гражданското общество и държавните институции, 
работещи по проблема. 

Юли, Унгария – За първи път в Унгария служител от администрацията подаде 
публично оплакване за сексуален тормоз на работното място. Жалбоподателят е 
секретарка, работила в правителствения офис за равни възможности. В момента 
делото е под разследване. 

Октомври, Сърбия и Черна гора - Обяви се започването на съдебен процес срещу 10 
мъже по обвинение в организирана престъпност и трафик на хора. 
 
4 ноември, Таджикистан – Таджикският съд приложи за първи път Закона срещу 
трафик на хора, осъждайки 34-годишната Хилолова на 14 години затвор по обвинение 
за сексуална експлоатация на непълнолетната й осиновена дъщеря. 
 
29 ноември, Чехия – една местна и 2 международни компании бяха наградени за 
системно провеждана фирмена политика на равни възможности на пилотен конкурс 
организиран от Център за джендър изследвания и Министерството на търговията и 
индустрията.  

*** 
 
Неправителствен сектор 

14 юни, Башкирия – Група лидери на женски организации изпратиха оплакване до 
руския министър-председател Михаил Фрадков, посочвайки недостатъчната 
представеност на жените в новото руско правителство. 

29-31 юли, Грузия – Проведе се семинар върху възможностите за съгласуван 
обществен отговор на проблема за домашното насилие с представители от Армения, 
Азербайджан, Грузия, Киргистан, Молдова и Украйна. 

3 август, Узбекистан – Женско НПО отправи апел, призоваващ към незабавни 
действия за гарантиране на работата на женските НПО в страната. От началото на 
2004 правителството на Узбекистан упражнява силен натиск върху НПО, защитаващи 
правата на жените, заради критиките им към държавната политика по отношение на 
женските проблеми.  

29 октомври, Албания - 10 влиятелни неправителствени организации решиха да 
обединят усилията си при подготвянето на нов законопроект срещу домашното 
насилие.   
19 ноември, Гърция – Група от неправителствени организации изпрати два  доклада 
касаещи трафика на хора и несъвършенствата на законовата уредба, регулираща 
домашното насилие в Гърция до Комитета срещу изтезанията. В първия доклад са 
отбелязани 6 позитивни момента и 26 слабости на държавните институции и 
механизми за противодействие на трафика на хора в страната. Във втория документ 
се посочва както липсата на закон, така и на специални клаузи в Наказателния кодекс, 
криминализиращи домашното насилие. 
 
9 декември, Башкирия – Башкирия се присъедини към световната кампания 16 дни 
срещу насилието над жени, откривайки изложба, подкрепяща правото на жените да 
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живеят без насилие. Група от НПО подписа и специална петиция, адресирана до 
президента Владимир Путин.  

*** 
 
 
Български преглед  
 
30 юни – На първо четене  в Народното събрание премина Проектът за закон за 
защита срещу домашното насилие. Той дава правна дефиниция на термина домашно 
насилие. Чл. 6 на законопроекта гласи, че държавата се задължава да “създава 
условия” за изпълнението на програми за превенция на домашното насилие, както и на 
програми, които осигуряват помощ на пострадалите от домашно насилие лица. 
Защитата срещу домашното насилие по този закон се осъществява чрез наложен от 
Районния съд административен акт, наречен “заповед за защита”.  
 
Юни – завърши проект ”Утвърждаване на алтернативен подход срещу трафика на 
жени”, осъществен от Фондация “Асоциация Анимус” и финансиран от Канадската 
агенция за развитие (CIDA). Основната цел на проекта  беше разработването на  
алтернативен подход в борбата срещу трафика на жени, съобразен с културната, 
икономическата и социалната обстановка в страната. 
 
29 юли – На редовната си сесия Общинският съвет в Силистра даде положителен 
пример на общините в България, като официално реши да предостави издръжка от 
бюджета на общината за 2005 г. на “Дом за временно настаняване на жени преживели 
насилие” – Силистра. Решението беше взето на основание на чл. 24, ал.1, т.3 от Закон 
за социално подпомагане, чл. 36, ал. 3, т.6 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане.  
 
31 юли – Завърши Национален проект за овластяване на жени от малцинствени групи 
в риск, осъществен от Институт за подкрепа на интеграцията в партньорство с Център 
за изследвания и политики за жените. Целта на проекта беше овластяване на жени в 
риск от малцинствени групи в 4 региона на България. Участниците бяха обучени на 
практични умения и им се предостави знание относно начините, по които модат да 
увеличат своите икономически възможности. 
 
13 септември – Софийски градски съд регистрира нова организация Български фонд 
за жените, която има за цел да натрупва и разпределя средства, необходими за 
възникването и устойчивото развитие на НПО, работещи по правата на жените в 
България, постигането на реална равнопоставеност на българските жени във всички 
сфери на обществения живот и за премахването на всяка форма на дискриминация.  

16-19 септември, Пловдив – Фондация “Джендър образование, изследвания и 
технологии” организира международна учебната сесия по инициатива на Национален 
Форум “Алтернативи, практики, инициативи” (АПИ) – Пловдив и с подкрепата на 
Световната банка. Основните цели на сесията бяха да се изследват причините за 
насилието срещу жените, децата и младежите и неговото въздействие върху живота 
на младежите, както и да впише тези проблеми в редовното образование и 
неформалното обучение по правата на човека. 

Октомври, Пловдив – Откри се съвместна приемна на регионалната полицейска 
дирекция в Пловдив и Фондация “Български център за джендър изследвания” в 
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сградата на II РПУ. В нея полицаи и адвокати ще дават безплатни консултации на 
пострадалите жени. Приемната е създадена във връзка със стратегията на МВР 
“Полицията в близост до обществото” и в резултат на съвместния проект “Устойчиво 
партньорство между полицията и НПО” на РДВР и Фондация “Български център за 
джендър изследвания” за изработване и прилагане на нови европейски стандарти за 
оказване на помощ на жертви на семейно насилие и на сексуални престъпления.  
  
Октомври – България представи пред Икономическата комисия на ООН за Европа 
своя Правителствен доклад за изпълнението на Пекинската платформа за действие 
(1995 г.), приета на Четвъртата конференция на ООН за жените и Резултатите от 23-та 
Специална сесия на Генералната асамблея на ООН (2000 г.)  Няма представен 
алтернативен доклад от страна на неправителствения сектор. 
 
Ноември – Фондация “П.У.Л.С.” започна проект за иницииране на гражданска 
нетърпимост към формите на домашно насилие и провокиране на промяна към 
неговите жертви в селата и по-малките градове от регион Перник, финансиран от 
Фондация “Джендър проект в България”, Български фонд за жените и Глобален фонд 
за жените – САЩ. 
 
3 ноември – Американската кинозвезда Майкъл Кори Дейвис завърши филма 
“Открадната светлина” посветен на проблема за насилствена проституция в България. 
 
11 ноември – С постановление на Министерски Съвет 313 от 17.11.2004 (обн. Бр. 104, 
Държавен вестник от 26.11.2004) беше създадена нова институция, насочена към 
равноправие между половете – Национален съвет по равнопоставеността на жените и 
мъжете. Съветът има статут на консултативен орган към Министерски съвет и ще 
развива и прилага националната политика за равнопоставеност между половете в 
сътрудничество с неправителствения сектор. 
 

25 Ноември – Фондация “Български център за джендър изследвания” и  Столичната 
дирекция на МВР откриха приемна за оказване на помощ на жертви на домашно 
насилие и сексуални престъпления. 

25 ноември - 10 декември – В рамките на международната кампания за ненасилие 
срещу жени в България се проведе 16-дневна кампания фокусирана върху 
подобряването на сътрудничеството между неправителствените организации, 
работещи по проблемите на жените и националните и местните медии. Целта беше да 
се постигне по-добро отразяване на темата, да се увеличи чувствителността на 
обществото и да се промени нагласата към проблема за насилието. 

*** 
Бюлетинът се изготвя от Център за изследвания и политики за жените, който е 
българският наблюдател в рамките на проекта Stop Violence Against Women (“Спрете 
насилието над жени”). 
 
За контакти: 
Център за изследвания и политики за жените 
ул.”Триадица” 6, ет.1, офис 101, 
тел/факс: 02/ 980 6265 
e-mail: cwsp@cwsp.bg, www.cwsp.bg 

 


