СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения и становища, получени при общественото обсъждане по проект на Национална програма
за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.
№

1.

Подател

Становища/Предложения/Коментари

Приети/
неприети

Молим да имате предвид следните предложения:
Раздел III нова дейност
„Провеждане на обучения на магистрати, представители на Приема се.
изпълнителната власт и НПО по въпросите на насилието основано на
пола, с фокус и върху защитата на търсещите международна закрила,
Геновева
както и на други уязвими групи. Като отговорен орган: Сдружение
Тишева –
председател
„Алианс за защита от насилие основано на пола” и организации от
Сдружение
АЗНОП – Сдружение „Екатерина Каравелова”- Силистра, Сдружение
„Алианс за
„SOS- Семейства в риск”- Варна, Фондация НАЯ - Търговище,
защита от
Сдружение „Динамика”- Русе, Фондация „Български център за
насилие
джендър изследвания”- София и Хасково, Фондация „Център
основано на
Отворена врата”- София и Ловеч, Фондация „Джендър перспективи”пола“
Димитровград, Сдружение „Знание, успех, промяна”- Дупница и др.
вх. № 32860017230/04.04.
Като очаквани резултати: Брой проведени обучения.
.2022 г.;вх. №
Брой обучени магистрати, представители на изпълнителната власт и
328600НПО.
17652/05.04.
Финансово осигуряване: По различни проекти с публично и частно
2022 г. по
описа на МВР, финансиране, както и от международни агенции.
В Раздел IV - „Защита, възстановяване и реинтеграция на Приема се.
получено на
имейл:gdnp_pre пострадалите от домашно насилие/работа с извършители“ в точка
vencia@mvr.bg 30 да се добави:
„Иницииране на иновативни програми за превенция и възстановяване,
и овластяване на пострадалите лица, съответно модернизиране и
осъвременяване на съществуващите програми с най- нови стандарти.
Развиване на контактни услуги за семейства в конфликт и с история
на домашно насилие.

Мотиви

Направена е корекция.

Направена е корекция.
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Утвърждаване и разпространяване във всички областни градове
специализирани програми за извършители на домашно насилие.“
Като отговорен орган: АЗНОП в партньорство с различни институции
в София и страната, както и частни партньори и НПО
организации от АЗНОП – Сдружение „Екатерина Каравелова”Силистра, Сдружение „SOS- Семейства в риск”- Варна, Фондация
НАЯ-Търговище,
Сдружение
„Динамика”Русе,
Фондация
„Български център за джендър изследвания”- София и Хасково,
Фондация „Център Отворена врата”- София и Ловеч, Фондация
„Джендър перспективи”- Димитровград, Сдружение „Знание, успех,
промяна”- Дупница и др.
Срок: постоянен.
Цели: да се добави: Видове и брой предложени програми и
модернизирани такива, видове партньорства.
Финансиране: От публично и частно финансиране.
В Раздел V - „Законодателни мерки“- да се включи нова дейност:
Не се приема.
„Изработване на предложения за изменение и допълнение на НК и на
НПК за засилена защита на пострадалите от ДН и други форми на
НОП“.
Отговорен орган: АЗНОП и партньорски организации с предложения
до МП и/или парламента.
Срок: септември 2022 г.
Цели: Иницииране на промени от съответните органи.
Финансиране: От публични и частни източници.
В Раздел VІ - „Контрол и оценка“ да се включи нова дейност:
Приема се
„Мониторинг на изпълнението на националните и международните частично.
ангажименти на РБългария във връзка със защитата от ДН /от 2015
година насам/, анализ и идентифициране на проблемни области и
предложения.
Мониторинг на приложението на ЗЗДН, НК и друго свързано
законодателство в 15 града в България, като надграждане на досега
TABL

В преходните и заключителни
разпоредби на ЗИД на ЗЗДН ще бъдат
включени предложения за изменение и
допълнение на НК.

Дейността ще залегне в дейност
„Изготвяне и разпространение на
независими мониторингови доклади от
НПО на годишна база“, а няма да бъде
изведена като нова.
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2.

Любомир
Крилчев представител
на УНИЦЕФ за
България
вх. № 32860017653/05.04.
2022 г. по
описа на МВР,
получено на
имейл:
gdnp_prevencia
@mvr.bg

TABL

извършен мониторинг от членове на Алианса /за период от 2018 до
2022 година/.
Мониторинг на отражението в медиите на проблема за защита от ДН и
НОП за този период.“. Отговорен орган: АЗНОП.
Партньори: НПО, институции и университети.
Цели: Изготвени анализ и предложения. Предложение за
законодателни промени и изготвен проект на методологии.
Срок: 2022 г. Финансиране: От публични и частни източници.
Можем да добавим следното:
В раздел ІІІ - „Обучение и квалификация“ - да се включи нова точка
със следното съдържание: “Преглед и анализ на обучителните
програми на АМВР и Центровете за квалификация - в координация с
АМВР, във връзка със закрила от насилие с деца и жени“. Като
отговорен орган да бъде посочен : Уницеф, партньор АМВР.
Срок на изпълнение : април 2023 г.
Очаквани резултати: Изготвен анализ, на база на който ще се подобри
обучението и квалификацията на служителите на МВР по темите
свързани с насилието над жени и деца и домашното насилие и
насилието основано на пола.
Финансово осигуряване: По бюджета на Уницеф България.
В раздел ІV - „Защита, възстановяване и реинтеграция на
пострадалите от домашно насилие/работа с извършители“
- предлагаме да се обединят точки 29 и 32, които на практика са една и
съща дейност със следната формулировка: „Разработване на
иновативен модел и предоставяне на интегрирани и специализирани
услуги за подкрепа на деца жертви на насилие (включително
домашно) и техните родители“.
В Раздел ІІ - „Превенция“ - УНИЦЕФ да бъде добавена към точки 6,
12, 13 и 16 като отговорен орган, заедно с други държавни ведомства
и организации.

Приема се.

Направена е корекция.

Приема се.

Направена е корекция.

Приема се
частично.

Направена е корекция в т. 6, 12 и 13.

