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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

 
Стерилитет! или цената на майчинството 

Анна Зашева,  

Председател на Сдружение „Зачатие” 

Темата за стерилитета става все по-актуална за българските институции и 
за обществото. През пролетта на 2009 г. за първи път в България заработи 
Фонд за асистирана репродукция. Фондът финансира до три ин витро опита 
за всяка една жена в 17-те медицински центъра, с които са сключени договори. 
За всеки ин витро опит и за необходимите лекарства се предоставят до 5000 лв. 
Приетите в края на 2009 г. промени в българското законодателство имат за цел 
да осигурят защита от уволнение на жени, подлагащи се на ин витро лечение, а 
през пролетта на 2010 г. дискусията за сурогатното майчинство се пренесе и в 
сградата на Народното събрание. Междувременно, въпросът за 
възрастовата граница за жени желаещи да се подложат на асистирана 
репродукция провокира сериозна полемика сред българското общество. 
За всички тези проблеми, както и за мъжкия стерилитет, който според 
Световната здравна организация е причина за стерилитета в 51% от случаите, 
разговаряме с председателя на Сдружение „Зачатие”. 

Сдружение Зачатие е първата българска неправителствена организация, 
обединяваща пациентите с репродуктивни проблеми. Тя е независима и изцяло 
доброволческа структура. Сдружението е учредено от група български жени, 
обединени от идеята за популяризиране и разбиране на проблемите на 
стерилитета от обществеността в България. Целта на Сдружението е да 
обедини, информира и подпомага над 270 000-те български семейства, които 
не могат да имат свои деца. 
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1. Г-жо Зашева, Сдружение «Зачатие» е член на Обществения съвет 
към Фонда за асистирана репродукция. Колко жени са подкрепени от 
Фонда за изминалата близо 1 година от неговото създаване и кои са 
основните критерии за предоставяне на помощ от Фонда? 

Като член на Обществения съвет към Фонда наш представител участва в 
заседанията на комисията, която разглежда и одобрява постъпилите молби за 
финансиране. За по-малко от година1 Фондът успя да помогне на над 4500 
семейства, като интензитетът на работата не намалява. Двойките, които се 
нуждаят от помощ трябва да отговарят на определени критерии. Една от 
основните рестрикции е жената да не е навършила 43 години. Необходими са и 
епикризи от специализираните ин витро центрове, в които е описано  
заболяването и какви стъпки за лечение са приети до момента. Всички 
подробности относно кандидатстването и условията са систематизирани на 
сайта на организацията - www.zachatie.org. Създаден е и специален форум, в 
който могат да се задават въпроси относно работата на Фонда, както и да се 
споделят всички радости и притеснения, свързани с предстоящите ин витро 
процедури. 

 

2. Според Вас осигурен ли е всъщност равен достъп до асистирана 
репродукция? И в този смисъл какво е становището на Сдружението за 
възрастовата граница на жени, подлагащи се на асистирана 
репродукция? 
 

Фондът за асистирана репродукция даде шанс на хиляди семейства да имат 
своя рожба. За съжаление неговото появяване закъсня много във времето и 
стотици двойки нямаха възможност да завършат своята борба. Познавам 
семейства, които са посветили над 20 години от живота си на мечтата да имат 
дете. Направили са множество неуспешни процедури, изчерпали са всичките 
си финансови източници, заложили са жилищата си, продали са колите си и 
сега, когато най-накрая се появява възможност държавата да им помогне те 
вече са прехвърлили регламентираната възраст за ин витро процедура.  

Сдружение „Зачатие” се бори в последните години да отпадне 
възрастовото ограничение, заложено в Наредба № 28, което забранява 

1 Данните, посочени от здравното министерство за 1 цяла година работа на Фонда сочат, че до 31 
май 2010 г. над 7820 бездетни двойки са подали заявления да бъдат подпомогнати. Разгледани са 
7700 молби, а одобрените за ин витро процедури са 5209 жени. Само през май 2010 г. броят на 
постъпилите заявления е близо 520. 
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пункцията на яйцеклетки на жени над 43 годишна възраст, независимо дали те 
ще заплатят сами за процедурата си или ще кандидатстват за помощ от Фонда. 
Ние, като Сдружение на пациенти, подкрепяни също така от БАСРЗ2, смятаме, 
че това ограничение представлява дискриминация и трябва да отпадне. Внесли 
сме жалба и очакваме нейното разглеждане. Мнението ни е, че за процедурите, 
които се финансират от семейството не трябва да има възрастово ограничение, 
а преценката трябва да е на лекуващия лекар. Разбира се говорим за жени, 
които са във фертилна възраст, което според европейските норми е до 52-53 
години. 

 

3. В края на 2009 г. бяха приети законодателни промени, които 
осигуряват защита от уволнение на жени, подлагащи се на ин витро 
лечение. Промените са безспорно сериозна победа на гражданското 
общество и по-конкретно на Сдружение „Зачатие”, което активно 
работи за поправките в Кодекса на труда. Какво се случва след приетите 
промени, особено във време на финансова криза? Считате ли, че 
законодателят е предприел всички мерки за защита от дискриминация 
на жени с репродуктивни проблеми? 
 
Миналата година Сдружение „Зачатие” провокира широк обществен 

дебат относно дискриминационното отношение спрямо жени, лекуващи се от 
инфертилитет. Вниманието ни беше привлечено от сигнал на пациентка, 
уволнена заради това, че прави ин витро процедура. Впоследствие 
направихме анкета сред нашите потребители, за да разберем колко от тях са 
загубили работата си, получили са предупреждение за уволнение или са били 
дискриминирани при кандидатстване за работа. Резултатите от анкетата бяха 
обезпокояващи. Организирахме кръгла маса за осведомим обществеността и 
институциите какво се случва на практика в България. Като резултат се появи 
поправка в Кодекса на труда, която де факто приравнява жените, опитващи се 
да заченат с вече бременните. За съжаление, тази закрила е само докато 
трае процедурата. 

Освен всички трудности, с които се сблъскват двойките със стерилитет по 
диагностика, лечение и свързаните с тях емоционални и финансови проблеми, 
пред тях се изправя и сериозната заплаха да останат без работа в процеса на 
лечението си, когато работодателите им разберат за тяхното положение. 
Работодателите съвсем не са „щастливи” от факта, че на наети от тях жени им 

2 Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. 
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предстои отпуск по майчинство и ще им се налага да отсъстват от работа за 
прегледи и лечение. 

 

4. Решението на Съда на ЕС по делото Sabine Mayr3 провокира 
развитие на законодателствата в страните – членки на ЕС по 
отношение на защита от уволнение на жени, подлагащи се на 
асистирана репродукция. Решението изисква не само защита на 
трудовите права на жените, то насочва и към отчитане на 
емоционалното състояние на жените в периода на лечение, като се 
подчертава, че неразбирането/неотчитането на състоянието на 
жените в този период от страна на работодателите на практика 
представлява дискриминация, основана на пола. Според Вас дали 
българският законодател е отчел и тези факти, за които говори 
решението на Съда в Люксембург? 

Съмнявам се, че българският законодател е отчел емоционалното 
състояние на една жена по време на извършване на тази процедура. 
Съмненията ми са породени от действителното прилагане на поправката в 
Кодекса на труда. Моя позната наскоро ми съобщи, че въпреки закрилата не 
смее да сподели на прекия си началник, че се подготвя за ин витро. Той 
изрично е отбелязал, че дори и да е защитена по време на самата процедура, 
след евентуалния й неуспех, тя ще бъде уволнена като ненадежден служител. В 
случая „ненадеждността” се изразява във факта, че жената ще стане майка, ще 
отсъства известно време за да ползва отпуск по майчинство, а и в бъдеще ще 
ползва по-често болнични или отпуск, за да се грижи за децата си. Друга жена 
ни алармира, че колегите й са се настроили негативно спрямо нея, защото 
разбрали, че планираната й процедура е за септември. Тези колеги не били 
особено доволни от факта, че тя ще отсъства от работа, когато те изпращат 
децата си на училище и съответно те самите имат нужда от отпуск. Подложена 
на ежедневен психически натиск жената е принудена да избира – да запази 
работата си и да остане без дете, което един ден и тя да изпраща на училище 
или да напусне работа и да си осигури емоционален комфорт, но и финансово 
безпаричие по време на процедурата. Тук искам да отбележа, че насрочването 
на дата за процедура зависи от много и различни фактори и не се 
определя от пациентката. Шансът да се освободи друга подходяща дата в 

3 Решението на Европейския съд по Дело C-506/06, Sabine Mayr срещу Bäckerei und Konditorei Gerhard 
Flöckner OHG е достъпно на български език на: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0007:0007:BG:PDF 
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близката година често е много малък и именно заради това се правят стриктни 
графици. Все пак ин витро процедурата е сложна медицинска процедура, а не 
въпрос на „лайфстайл”. 

За разлика от бременните жени и майките на деца до 3-годишна възраст, 
които се ползват със закрила по Кодекса на труда, жените планиращи 
бременност, но сблъскващи се с репродуктивни неуспехи, нямат трудово-
правна защита. Стресът от перспективата да останеш без работа принуждава 
много жени да прекратят или да отложат лечението си за неопределено време, 
а времето не работи в тяхна полза. Съществува дискриминация на 
работното място на база фертилност - неравностойно третиране на жени, 
които забременяват без проблем, спрямо онези, които се нуждаят от време за 
лечение докато достигнат до желаната бременност. В САЩ от миналата година 
законът, който защитава бременните от дискриминация на работното място 
разглежда бременността заедно с отнасящите се към нея медицински 
състояния - стерилитет, спонтанни аборти и т.н. 

Европейската директива за равно третиране на мъжете и жените 
забранява уволнението на жени в напреднал стадий на ин витро лечение, 
ако решението е базирано на факта, че тя се подлага на това лечение. 
Работодателите трябва да са внимателни в тези ситуации, защото в противен 
случай уволнението може да се счете за дискриминация. Още при обсъждането 
за създаване на Национална програма за борба със стерилитета миналата 
година Сдружение "Зачатие" направи предложение за създаване на 
национален регистър на двойките с репродуктивни проблеми. Този регистър 
ще даде точна оценка за репродуктивното здраве на нацията, за 
разпространението и причините за стерилитета, както и ще даде картина на 
стерилитета по географски признак. Включването на двойките в този регистър 
би могло да улесни създаването на регламент за трудово-правна защита на 
жените в инфертилната двойка за известен регламентиран период от време - 
примерно за 1, 2 или 3 години. 

 

5.  Темата за сурогатната бременност също стана тема за 
дискусия и сред българските политици. На 30 март 2010г. в Народното 
събрание се проведе дискусия за сурогатната бременност. Сдружение 
„Зачатие” участва в тази дискусия. Кои са основните проблеми при 
сурогатната бременност и какви стъпки са нужни от страна на 
държавните институции според Вас? 
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Основният проблем при сурогатното майчинство произлиза от 
статуквото, което българското законодателство предпоставя като определя за 
майка жената, която е родила детето. Необходими са много законодателни 
промени за да може сурогатството в България да е законно и същевременно 
да е строго ограничено и прилагано само по медицински критерии. Опасяваме 
се, че ще се допусне пролука в закона, благодарение на която към сурогатство 
ще пристъпват жени, които са здрави репродуктивно, но не желаят да 
прекъсват кариерата си или да развалят фигурата си, износвайки едно дете. 
Сурогатното майчинство не бива да се превръща в обект на търговия. 

6. И тази година Сдружение „Зачатие” ще организира Ден на 
репродуктивното здраве. Събитието ще бъде на 12 юни в гр. Пловдив 
под надслов "Поглед към мъжкия стерилитет". Как ще бъде организирано 
събитието и какво очаквате като резултат от този ден? 

Тази година решихме да обърнем специално внимание на мъжките 
репродуктивни проблеми. Доскоро в България имаше Програма за лечение на 
безплодие при жената, а НЗОК финансира част от изследванията, прегледите и 
оперативното лечение на инфертилните жени. За мъжете, за съжаление, нищо 
не е предвидено. Сякаш те не са активна част от репродуктивните усилия в 
едно семейство. Това от една страна е дискриминация спрямо мъжете, а от 
друга - създава впечатление, че ако в едно семейство бебето се забави, то 
проблемът задължително е само в жената. 

Ние като пациентска организация съветваме двойките първо да направят 
спермограма. Това е евтино, безболезнено изследване, което дава отговор 
веднага относно репродуктивното здраве на мъжа. За жената, напротив, са 
необходими много изследвания, често скъпи, продължителни или болезнени. 
Понякога семействата губят много години в напразни надежди и скъпи 
изследвания, защото само жената се лекува, а за мъжа това е тема табу. 

Денят на репродуктивното здраве тази година ще акцентира върху факта, 
че не е срамно да се отиде на лекар, че е напълно нормално причината за 
стерилитет да е както в мъжа, така и в жената. Според изследвания на 
Световната здравна организация стерилитетът се дължи в 51% на мъжкия 
фактор и в 49% проблемът е в женския стерилитет. Денят на репродуктивното 
здраве ще е предшестван от концерт в центъра на Пловдив. Искаме колкото се 
може повече хора да узнаят, че стерилитетът не е срамна болест и ако навреме 
се потърси помощ, той е лечим. Ще раздаваме образователни брошури за да 
запознаем младите хора с основните, най-важни изследвания, които са 
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необходими за диагностика и лечение на репродуктивните проблеми. Денят на 
репродуктивното здраве ще протече при отворени врати. Ще бъдат 
представени различни презентации, свързани с репродуктивното здраве и с 
най-новите методи за лечение на стерилитет. Паралелно с тази образователна 
част е осигурена възможност за посетителите да направят безплатни 
консултации с най-видните специалисти по стерилитет от цяла България. За 
целта е необходимо да носят изследванията, които са направили до момента и 
да се запишат предварително на обявените за целта електронни адреси и 
телефони. Очакваме  

Денят на репродуктивното здраве тази година да помогне на 
българските мъже, като ги насочи къде да потърсят лекарска помощ и им 
покаже, че не е срамно да се бориш за правото си да станеш родител. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервюто е взето през мес. май 2010 г.  

Въпросите подготви 

Илиана Балабанова-Стойчева 
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На 2 юни 2010 г. Министерски съвет прие Правилник за прилагане на 
Закона за защита от домашно насилие. Натрупаната 5-годишна практика по 
прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) показа 
необходимостта от усъвършенстване на законовата уредба и наложи 
приемането на промени в ЗЗДН. Промените са в сила от 22 декември 2009 г. и 
имат за цел осигуряването на по-ефективна защита на по-широк кръг от лица. 
Необходимостта от създаване на координация между институции и 
граждански организации, работещи в помощ, защита и превенция на 
домашното насилие пък предизвика създаването на правилник за прилагане на 
ЗЗДН. Проектът за Правилник бе изработен от работна група към 
Министерство на правосъдието с участието на представители на държавни 
институции и неправителствени организации, обединени в Алианс за защита 
срещу домашното насилие. 

С Правилника се уреждат прилагането и изпълнението на мерките за 
защита от домашно насилие, взаимодействието на органите на изпълнителната 
власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие, 
финансирането на програмите и обучението по Закона за защита от домашно 
насилие, както и реда за предоставянето на субсидии на юридическите лица, 
които работят за защита от домашно насилие. 

Правилникът предвижда министърът на правосъдието, министърът на 
вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика и министърът 
на финансите да изготвят съвместно, всяка година, проект на Национална 
програма за превенция и защита от домашно насилие, която да бъде 
приемана от Министерския съвет. Неправителствените организации, които 

адв. Даниела Горбунова,  
член на работната група за изработване на Правилника 
за прилагане на ЗЗДН  

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
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работят за защита от домашно насилие също ще участват в процеса на 
разработването на националната програма. Националната програма ще 
включва анализ на данните за домашно насилие за предходната година,  
дейностите за превенция на домашното насилие осъществявани чрез 
прилагане на мерки за превенция в детски градини, училища, институции за 
отглеждане и настаняване на деца и др., организиране на информационни 
кампании чрез средствата за масово осведомяване и интернет, създаване на 
информационни материали и организиране на други форми за предоставяне 
на информация за правна защита на пострадалите лица, поддържане на 
телефонна линия, определяне на потребностите за приоритетното 
финансиране на програми за превенция и защита от домашно насилие, подбор 
и обучение на лица, които извършват защита от домашно насилие, чрез 
създаване на програми за обучение на полицейски служители, прокурори, 
съдии, здравни и социални работници, учители и възпитатели. 

Сътрудничеството и взаимодействието между органите на 
изпълнителната власт, съдилищата и неправителствените организации, които 
работят за защита от домашно насилие е определено като ключов момент и се 
регламентира обменът на информация, създавана и съхранявана за случаи на 
домашно насилие - за наложените мерки за защита от домашно насилие, за 
създадените програми за превенция и защита от домашно насилие, за 
създаване на съвместни работни групи за разглеждане на неотложни въпроси. 

Правилникът предвижда сигнал за домашно насилие да може да бъде 
подаден от пострадалото лице или от лица, които са му оказали помощ до 
дирекция „Социално подпомагане” или районно управление на 
Министерството на вътрешните работи. Подаването на сигнал за домашно 
насилие може да се осъществи и на специално разкрита телефонна линия. 

Осигуряването на ефективно приложение на ЗЗДН намира отражение в 
предвиденото взаимодействие и съдействие от представителите на местната 
власт, районните центрове по здравеопазване, регионалните инспекторати по 
образованието, местните комисии за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, инспекторите при детска 
педагогическа стая, лични лекари, директори на училища, детски градини или 
обслужващи звена, учители или възпитатели, училищни психолози, 
педагогически съветници, и доставчици на социални услуги. 

Правилникът определя изисквания за подаване на информация, 
поддържане на данни и т.н. от страна на различни институции. Така например, 
нов момент е изискването лекарят, констатирал увреждания или следи от 
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домашно насилие над непълнолетни лица, лица с увреждания и лица, 
поставени под запрещение да уведомява дирекция „Социално 
подпомагане” и органите на МВР. Дирекциите "Социално подпомагане" се 
задължават да водят регистър на постъпилите преписки по сигнали за 
домашно насилие, извършени срещу непълнолетни, поставени под 
запрещение и за лица с увреждания. Министерство на правосъдието следва да 
създава и поддържа информация за функциониращите програми за 
възстановяване на лица, пострадали от домашно насилие и специализирани 
програми за лица, извършили домашно насилие. Министерство на вътрешните 
работи се задължава да създава и поддържа информация за лицата, на които са 
наложени мерките за защита по ЗЗДН. 

Правилникът регламентира процедурата, при която полицейските 
органи се задължават да следят за изпълнението на заповедите за защита и да 
оказват съдействие на пострадалите лица за изпълнение на заповедите за 
защита. При отказ да освободи жилището и да предаде ключовете, 
извършителят се извежда принудително, а пострадалото лице се поканва да 
смени заключващите устройства. 

За да се осигури защитата на непълнолетни, поставени под запрещение 
лица или на лица с увреждания дирекциите „Социално подпомагане” ще следят 
за изпълнение на заповедите на съда за определените мерки за защита по 
ЗЗДН като създават и поддържат регистър на лицата, на които са определени 
мерки за защита. Представители на дирекциите ще извършват периодични 
проверки за изпълнение на мерките и ще изискват периодична информация от 
юридическото лице, изпълнител на програмата относно посещенията на 
пострадалите лица. 

Юридическите лица, изпълнители на програмите за работа с 
извършителите на насилие, се задължават да водят регистър на лицата 
включени в програмите. 

С Правилника се регламентира и финансирането на проектите в 
изпълнение на ЗЗДН, като Министерство на правосъдието ежегодно ще 
обявява конкурс за финансиране на дейности за защита и превенция на 
домашното насилие. 
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ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НАСТОЯВА ЗА БЪРЗО РАТИФИЦИРАНЕ НА 

КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

Илиана Балабанова-Стойчева 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания бе темата на 
организираната от Фондация „Достоен живот” работна среща на 
представители на гражданското общество с изпълнителната и законодателната 
власт. Срещата се проведе на 11 май 2010 г. в София и нейната основна цел бе 
да се ускори процесът на ратифициране на Конвенцията от страна на 
Република България. 

Приетата на 13 декември 2006г. от Общото събрание на ООН Конвенция 
за правата на хората с увреждания е изготвена въз основа на предложенията 
на повече от 700 организации на хора с увреждания от целия свят и е първият 
правнообвързващ документ на ООН за 21 век. През 1993 г. бяха приети 
стандартни правила за равни възможности на хората с увреждания и те 
послужиха като модел на много закони. Правилата обаче не са 
правнообвързващи и поради това много често те не са на дневен ред в 
държавните политики на много страни по света. Приетата Конвенция е част от 
международните документи, които след ратифицирането им, изискват 
изпълнение на поетите по нея от страна на държавата-членка задължения. 

Съгласно чл. 8 от Конвенцията за правата на хората с увреждания 
държавите се задължават да предприемат незабавни мерки за насочване 
на общественото внимание към нуждите на хората с увреждания, към 
техните възможности и към техния принос за развитието на обществото. 
Страните, присъединили се към Конвенцията, се ангажират да водят и развиват 
съответна политика и законодателство, да въведат административни мерки за 
осигуряване на правата, упоменати в Конвенцията, както и да премахнат 
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законите, наредбите, традициите и практиките, които съдържат 
дискриминационни норми. Държавите трябва да гарантират правата на хората 
с увреждания, наравно с останалите хора, да осигуряват еднакви права и 
възможности за напредък на жени и момичета с увреждания, както и да 
осигуряват закрила на децата с увреждания. Децата с увреждания трябва да 
имат равни права и в никакъв случай не бива да бъдат отделяни от 
родителите си на основание на това, че те или родителите им са с 
увреждания. Държавите трябва да осигурят на хората с увреждания равни 
права за притежаване и наследяване на собственост, за контрол на финансови 
сделки, както и да осигурят равен достъп до банкови заеми, кредити и ипотеки. 
Те трябва да осигурят за тях достъп до правосъдие на равни начала с другите, 
да гарантират физическата и психическа интеграция на хората с увреждания, 
както и да гарантират достъп до тяхната среда, до транспорт, до обществени 
съоръжения и услуги, до информационни и комуникационни технологии. 
Държавите трябва да осигуряват равен достъп до начално и средно 
образование, професионална квалификация, обучение за възрастни и 
обучение през целия живот. Страните трябва да създадат национален 
механизъм за осигуряване на приложението и за наблюдение на изпълнението 
на Конвенцията. Комитетът за правата на хората с увреждания – органът 
извършващ мониторинт на Конвенцията, съставен от независими експерти - ще 
приема периодични доклади от държавите-членки относно напредъка, 
осъществен в прилагането на Конвенцията. 

 
Въпреки че Конвенцията е в пълен синхрон с европейските препоръки и 

директиви, свързани с правата на хората с увреждания, и въпреки явно 
изразената подкрепа на ЕС за възприемане на Конвенцията на ООН от 
държавите – членки, Република България все още не е ратифицирала 
Конвенцията. Причините за това вероятно са различни, но каквито и да са те не 
биха могли да извинят държавата ни за това, че не само не е осигурила равни 
права и защита на човешкото достойнство на всички мъже, жени и деца с 
увреждания, а и защото с неприсъединяването си към този международен 
документ страната ни ще изостане с цял век назад. 

Основната цел на срещата бе да се обсъдят стъпките, които ще 
стимулират българското правителство да ратифицира възможно най-скоро 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Представителите на различни 
граждански организации на хора с увреждания от цялата страна, 
представители на Българския червен кръст, на Фондация „БЦДИ”, на 
Българската платформа на Европейско женско лоби изтъкнаха аргументи за 
незабавно прилагане на Конвенцията в страната. 



 16 

Фондация „Достоен живот” инициира кампании за ратификация на 
Конвенцията от 2007г., като заедно с организациите – членки в Европейското 
женско лоби и организациите от Алианса за защита срещу домашното насилие 
настояват пред Съвета по евроинтеграция, пред Министър-председателя на РБ 
и пред Председателя на 41-вото НС да се ускори ратифицирането на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. 

На срещата, организирана на 11 май 2010 г., бяха изразени становищата 
на депутати от 41-то НС, на представители на МТСП, ДАЗД, АСП и др. Стана ясно, 
че според народните представители е нужен анализ на съществуващото 
българско законодателство, за да се предприемат съответни стъпки за 
гарантиране на неговото съответствие с Конвенцията. Според представител на 
МТСП ратификацията на Конвенцията вече е на дневен ред в министерството, 
но и според това министерство е нужен анализ и обществена дискусия по 
темата. Голяма част от участниците обаче изказаха мнение, че не е нужен 
предварителен анализ, а е нужно час по-скоро да се ратифицира Конвенцията 
и въз основа на нея да се развият политики, законови и подзаконови актове, 
които да осигурят на практика нейното приложение. 

Очевидното забавяне на ратификацията е обезпокоително, още повече, 
че страната ни съвсем не е сред онези, които са осигурили политики на 
равнопоставеност и достоен живот на хората с увреждания. 

Организаторите на срещата обявиха своето решение да подготвят 
Декларация за искане на бързо ратифициране на Конвенцията, която да бъде 
подкрепена от възможно най-широк кръг организации и граждани. Заедно с 
това ще бъде организирана национална кампания, в която заедно с 
национални и регионални медии ще се настоява хората с увреждания в 
България най-сетне да повярват, че и нашата страна е част от цивилизованото 
общество в света. 

 

Можете да се присъедините към кампанията за ратифициране на 
Конвенцията като изпрати електронно писмо с текст: 

ПРИСЪЕДИНЯВАМ СЕ КЪМ ИСКАНЕТО ЗА РАТИФИКАЦИЯ НА 
КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. 

Не забравяйте да подпишете писмото! Вашата подкрепа можете да 
изпратите на ел. адрес: dostoenjivot@abv.bg 
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НОВИНИ ОТ СВЕТА 

С А Н  Ф Р А Н Ц И С К О ,  С А Щ  

Р Е Ш Е Н И Е  Н А  А П Е Л А Т И В Н И Я  С Ъ Д  В  С А Н  Ф Р А Н Ц И С К О  

З А  П Р А В А Т А  Н А  Ж Е Н И Т Е  Р А Б О Т Н И Ч К И  В  W A L L - M A R T   

( У О Л - М А Р Т )  

Според решение на Федералния апелативен съд на САЩ, Организация по 
правата на жените може да заведе дело срещу Wall-Mart за дискриминация на 
работното място, отбелязва в."Вашингтон пост" в броя си от 27 април 2010 г. 

На 26 април 2010 г. Федералният апелативен съд на САЩ постанови, че 
хиляди работнички в Уол-Март могат заедно да съдят най-голямата световна 
търговска верига с обвинението, че тя плаща по-малко на жените работнички, 
отколкото на мъжете и че предлага много по-малко на брой повишения за 
жените. Решението, взето с 6 на 5 гласа от Апелативния съд в 9-ти район на Сан 
Франциско е последната стъпка в почти десетгодишната битка да се даде ход 
на това дело. Представителите на Уол-Март вече реагираха, че ще обжалват 
решението пред Върховния съд, но адвокатите на женската организация 
заявиха, че се надяват делото да влезе в съда до края на годината. "Нашите 
клиенти настояват за разглеждането на този случай до неговото пълно 
разрешаване", заявиха Джоузеф Селърс и Коен Милстайн, адвокати по делото. 

Трябва да се отбележи, че в решението си Апелативният съд не се 
произнася по това дали има дискриминация в Уол-Март, а дали жените 
работнички могат да заведат колективно дело. Решението се отнася до всички 
работещи жени в Уол-Март - търговската верига, която през 1998 г. притежава 
3 400 магазина в различни държави по света, а през 2007 г. техният брой вече е 
1 млн. и 600 хиляди, което автоматично превръща този дискриминационен 
казус в най-големия за страната. Все пак, Апелативният съд не разреши на 
жените работещи преди 2001 г. в Уол-Март да съдят търговската верига, 
защото делото е било повдигнато след това. Въпреки това, адвокат Селърс 
отбелязва, че в това дело могат да се включат повече от 1 милион жени. Според 
представителите на Уол-Март техният брой ще е приблизително 500 хиляди. 
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Окръжният съд поиска също по-низшата инстанция да прецени дали 
работничките могат да поискат компенсации за отминалите години 
заедно с пропуснатите ползи. Сегашното решение потвърждава друго 
решение на Апелативния съд от 2007 г., което представителите на Уол-Март 
поискаха да бъде преразгледано. Няколко търговски дружества, в т. ч. и 
Камарата по търговските въпроси в САЩ, също поискаха преразглеждане на 
решението. "Винаги сме считали, че този случай излиза далеч извън 
повдигнатите становища на двете съдещи се страни", заяви Тед Боутроус от 
адвокатската компания "Гибсън Дун", защитаваща правата на Уол-Март. Взетото 
решение ще предизвика масови дела срещу фирми и компании в цялата 
страна, допълва адвокатът. 

Първоначално делото е заведено от шест ищци, водени от Бети Дукас, 
работеща за Уол-Март в Калифорния, която обвинява компанията, че на жените 
се заплаща по-малко, отколкото на техните колеги мъже, въпреки че се 
представят в работата си понякога и по-добре от тях. Същевременно те 
обвиняват компанията, че повишенията в работата при жените са много по-
малко и трябва да се чака много по-дълго за тях. Ищците са представени от 
неправителствената организация "Импакт Фонд" и от още няколко 
неправителствени сдружения. Въпреки взетото решение за даване ход на 
делото, Уол-Март продължава да настоява, че компанията е постигнала 
значителен напредък в отношенията си към жените работнички и напомня, че 
са били номинирани сред десетте най-добре представящи се в това отношение 
компании, а номинацията е направена от сп."Пинк", което се издава 
благодарение на подкрепата на жени, управляващи собствени компании. 

 

източник: в. „Вашингтон пост”, 27 април 2010 г. 

 

На 27 март 2010 г. Грузия прие Закон за равнопоставеност на жените 
и мъжете в Грузия. Законът предвижда да се създаде национален орган за 
равнопоставеност на жените и мъжете, да се осигури защита на жените и 
равнопоставеност на пазара на труда, както и да се създадат условия за 

Т Б И Л И С И ,  Г Р У З И Я  

З а к о н  з а  р а в н о п о с т а в е н о с т  н а  ж е н и т е  и  м ъ ж е т е  
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повишаване на политическото участие на жените. Законът също изисква 
приемането на джендър отговорен план и бюджет от страна на правителството. 

Новият Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е подготвен на 
база на приетата през 2006 г. и доразвита през 2008 г. Държавна концепция за 
равнопоставеност на жените и мъжете. Законът е изработен след консултации 
с женски неправителствени организации, а в процеса на подготовката на 
текстовете е предоставена техническа експертиза от Фонда на ООН за 
развитието на жените (UNIFEM), Програмата на ООН за развитие (UNDP) и 
Фондът на ООН за населението (UNFPA). Законопроектът бе предложен за 
обсъждане в Парламента на Грузия през есента на 2009 г. от Русудан 
Кервашвили, Говорител на Парламента и Председател на Консултативния съвет 
по въпросите на равнопоставеността на половете. 

източник: UNIFEM 

 

 

На 14 април 2010 г. Правителството на Испания и Фондът на ООН за 
развитие на жените подписаха договор за стратегическо партньорство на 
стойност 99 500 000 Евро за равнопоставеност на половете по света. 
Документът е подписан в сградата на Испанския парламент от министърът на 
външните работи и сътрудничество на Испания – Мигел Ангел Моратинус и от 
Инес Алберди, изпълнителен директор на Фонда на ООН. На церемонията 
присъства и министърът на равнопоставеността Бибиана Аидо. 

“Равнопоставеността на жените и мъжете е приоритет за Испания и 
Фондът на ООН за развитие на жените е в състояние да промени живота 
на милиони жени по света”, казва министър Моратинус. 

Споразумението ще допринесе за повишаване ролята на Фонда на ООН 
сред страните – членки и ще спомогне джендър тематиката да бъде още по-
активно застъпена в политиките на ООН, с особен акцент най-вече по 

М А Д Р И Д ,  И С П А Н И Я  
 

С т р а т е г и ч е с к о  п а р т н ь о р с т в о   
з а  р а в н о п о с т а в е н о с т  н а  п о л о в е т е  п о  с в е т а  
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отношение на насилието спрямо жените и опазването на мира. Според Инес 
Алберди подкрепата на Испания в този процес е от изключително значение, 
защото благодарение на съвместните усилия жените от цял свят ще постигнат 
своите права. 

По-конкретно финансовите ресурси ще бъдат насочени в развиващите се 
страни с цел овластяване на жените, осигуряване на икономическите и 
социални права на жените, осигуряване на равнопоставено участие на жените 
в процесите на опазване на мира и демократичното развитие, чрез подкрепа 
на жени – лидерки, защита от насилие, основано на пола, осигуряване на 
равенство на половете и демократично управление. 

Подписвайки документа Инес Алберди подчерта изключителната роля на 
Фонда на ООН за развитие на жените за възстановяване в Афганистан и Хаити, 
където в момента Фондът заедно с местни и независими организации 
предоставя хуманитарна помощ и възстановителни програми, насочени 
конкретно към жените и осигуряване на участието на жени-лидерки в 
процесите на вземане на решения. 

Споразумението с Испания идва в критичен момент, когато с пълното 
съзнание за нуждата от сериозно финансиране на програми за жените, се 
налага те да бъдат съкращавани поради икономическата криза. 

2010 година е от изключително значение за жените. Навършват се 15 
години от историческата Конференция за жените в Пекин (1995 г.), отбелязана 
през месец март, заедно с отбелязването на 10-годишнината от приемането на 
Резолюция 1325 на ООН, която се отнася за ролята на жените в запазването на 
мира и в конфликтни ситуации, както и 10-годишнината от приемането на 
Целите на хилядолетието, насочени най-вече към преодоляване на бедността. 

 

източник: UNIFEM 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ,  

ГОРЕЩИ НОВИНИ 

БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ В МАРОКО – В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНСКОТО 

ОБЩЕСТВО И НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕНИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

адв. Албена Койчева  

През март 2010 г., по покана на магребинския клон на американската 
неправителствена организация „Глобални права” (Global rights; 
http://www.globalrights.org), Фондация „БЦДИ” представи българския опит в 
работата по изготвянето на проект на Закон за защита срещу домашното 
насилие и участва чрез свой представител в експертна група за изработването 
на проект на Закон за защита на жените от домашно насилие в Мароко. 
Работната група заседаваше от 8 до 12 март 2010 г. в град Еррашидия, Мароко. 
В нея участваха юристи – експерти по законотворческия процес, 
представители на Министерство на правосъдието, полицията и други органи 
на изпълнителната власт, както и представители на 9 неправителствени 
организации от Мароко, действащи в 15 града в цялата страна.  

Целта на организаторите беше да бъде изработен и представен на 
правителството законопроект, който да бъде подготвен с активното участие 
на различни марокански НПО – специализирани и квалифицирани в 
дейностите за подкрепа на пострадалите от насилие жени като алтернатива на 
евентуален, наложен от администрацията проект на такъв закон.  Колегите от 
Мароко са убедени, че гаранциите за ефективност и правилно приложение на 
такъв закон са в това той да бъде създаден с участието на гражданското 
общество, защото такъв закон не може да бъде „кабинетно творение”. Поради 
това бе потърсена и помощта на специалисти от други държави с подобен 
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опит. Като външни консултанти взеха участие и Албена Койчева от името на 
Фондация „БЦДИ”, България и Шерил Томас от „Адвокати за човешки права”, 
САЩ, Минесота.  

Въпреки краткото време за подготовка, българският Закон за защита от 
домашно насилие бе преведен от мароканските колеги на арабски език (от 
френски превод в изданието на Фондация „БЦДИ”) и бе посрещнат с 
изключителен интерес от страна на участниците в работната група. По време 
на обсъжданията за мароканските колеги беше представен нашият опит, 
натрупан в годините, когато домашното насилие и насилието над жени бяха все 
още непознати и неразпознаваеми термини за българското правораздаване и 
за българското национално законодателство. Налагането на 
международните стандарти за защита на човешките права на жените като 
приложимо право в Мароко е процес, който продължава вече три години 
с усилията на неправителствения сектор. Поради това и участниците в 
работната група пожелаха да научат за дейностите на Фондация „БЦДИ” в 
България за преодоляването на стереотипите и координирането на усилията 
на НПО в тази насока, за дефинирането на насилието над жени в 
законодателството, за признаването и разпознаването на основаното на пола 
насилие като нарушение на човешките права на жените, организираното 
обучение и квалификацията на експертите, работещи с пострадали от насилие 
жени и деца, както и със съответните извършители на този вид насилие, 
мерките за защита и безопасност на пострадалите от домашно насилие лица и 
специалната закрила на децата – пострадали от домашно насилие. Те бяха 
представени за участниците в работната група. 

 

Срещата бе широко отразена от медиите в Мароко. Медийното представяне на 
дискусиите по време на работата на експертната група са достъпни на: 

http://www.libe.ma/Violence-contre-les-femmes-Un-projet-de-loi-serait-fin-
pret_a9828.html; 

http://www.lesoir-echos.com/2010/03/15/violence-contre-les-femmes-les-ong-
disent-stop%C2%A0/ 

 

Месец по-късно, Фондация „БЦДИ” беше поканена от същата 
неправителствена организация за участие в специализирано обучение на 
представители на НПО в Мароко, Алжир и Тунис по въпросите на събиране, 
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обработка, анализ, съхранение и предаване на данни, събирани в работата по 
конкретни случаи на домашно насилие над жени. От името на Фондация 
„БЦДИ”, пред участниците в обучителния семинар опита на фондацията през 
годините преди и след приемането на специалния ЗЗДН, както и значението на 
събраните данни и статистика за дейността по лобиране за законодателни 
промени, за мониторинга по приложението на законите и за анализ на 
резултатите от действието им за състоянието на човешките права на жените в 
страната представи Албена Койчева. В семинара участваха представители на 
общо 12 неправителствени организации от Мароко, Алжир и Тунис, 
специализирани в работа по защита на жените от насилие. 

 

Адв. Албена Койчева сред участниците на срещата в Мароко. 
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Първа страница от превода на ЗЗДН на арабски език. 
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Фондация  „БЦДИ”  приема  материали  за  публикуване  в  
електронния  бюлетин .  Материалите  трябва  са  в  обем  не  
по-голям  от  2  стандартни  страници  (по  1800 знака ) .  
Материалите  трябва  да  бъдат  изпратени  едновременно  на  
следните  e-mail  адреси :   

off ice@bgrf.org и  i_balabanova@yahoo.com 

Публикуването  на  един  материал  не  означава  непременно  
съгласие  на  Фондация  „БЦДИ”  с  изложените  възгледи .  

Бюлетинът  е  подготвен  от  

Илиана  Балабанова-Стойчева  

Рада  Еленкова  

Таня  Тишева  


