
Въведение, обхват и структура
на мониторинговата
методология

Гергана Цветкова 9 март 2021 г.



• Средство за наблюдение и оценка на правните инструменти,

политиките и институционалните практики, свързани с

домашното насилие и насилието, основано на пола в България

(ДННОП)

• Съдържа конкретни показатели за измерване и оценка на

тези инструменти, практики и политики

Обхват и цел на мониторинговата
методология

• Бенефициенти: участници в процеса на вземане решения и

формулиране на политики, заинтересовани страни,

извършващи периодичен анализ и оценка на постигнатите

резултати в справянето с ДННОП, както и практици, пряко

работещи с жертви и/или с уязвими групи

• Прилага се периодично, за да бъде ревизирана и допълвана и

за да отразява навременно и адекватно най-новите

инструменти и практики



Методологията се концентрира върху феномена

насилие от страна на интимен партньор (НСИП),

където жертвата е жена на домашно насилие и насилие,

основано на пола. Следователно, ние възприемаме

следната дефиниция на НСИП: „Физическо, сексуално,

психическо или икономическо насилие между настоящи

или бивши съпрузи, както и настоящи или бивши

интимни партньори. Представлява форма на насилие,

която засяга непропорционално жени, поради което се

приема като силно свързано с пола“/по-широк термин:

насилие, основано на пола (НОП), свързан термин:

домашно насилие/ (EIGE).

Обхват и контекст на мониторинговата методология



• Ниво на анализ 1 Оценка на политики, свързани с

ДННОП: качествени показатели за оценка на общата

национална рамка за противодействие на ДННОП

• Ниво на анализ 2 Оценка на резултати, свързани с

ДННОП: количествени данни (с допълнителна

качествена оценка)

Структура на мониторинговия процес

• Ниво на анализ 3 Цялостна оценка: кратко обобщение

за по-пълна картина на ситуацията в страната



• Във всяка една от тези тематични области е

включен списък с показатели/индикатори

• Тематичните области се базират на ключови

международни документи и особено на Обща

препоръка № 35 на Комитета на ООН за премахване

на дискриминацията срещу жените

• Показателите/индикаторите са определени въз

основа на релевантни международни документи,

националната правна и нормативна рамка и

съществуващи политики

Тематични области – групиране на показателите/индикаторите



Индикатори за мониторинг: Част 1

Гергана Цветкова 09/03/2021

Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики
Раздел 2: Превенция
Раздел 3: Предоставяне на подкрепа и защита



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики

• Цел на раздела: Oписание и
оценка на съществуващите
законодателни мерки и политики
(изчерпателност, прилагане, 
съдържание, т.н.) 

• Основи на показателите в
раздела: НК, НПК, закони и
подзаконови актове, Национална
програма за превенция и защита от
домашно насилие, План за
действие, доклади на държавни
институции и НПО

• Примерен показател: 
„1. Съществуват ли в момента
законодателни и стратегически
документи и политики, насочени
към домашното насилие (и НОП)?” 



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики – Качествени показатели

• Законодателни и
стратегически документи и
политики

• Видове домашно насилие, вкл. 
криминализирането им

• Подход, насочен към нуждите
на жертвите

• Дефиниции за ДН (и неговите
разновидности) и НОП

• Периодичен анализ, оценка и
ревизиране на
съществуващите мерки

• Човешки ресурси на
национално, регионално и
местно ниво

• Редовно и адекватно обучение
за наличните човешки ресурси

• Финансови ресурси (вкл. 
материални) 



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики – Количествени показатели /последните пет години/

• Брой съществени изменения
на релевантното
законодателство

• Брой нови законови и
подзаконови актове

• Брой политически и
стратегически документи

• Брой доклади и/или анализи
на държавни институции, 
публикувани във връзка с тези
документи



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики – Количествени показатели /последната година/

• Разпространение (%) на
физическо насилие от
интимни партньори след 15-
годишна възраст (проучване
на EIGE)

• Разпространение (%) на
сексуално насилие от интимни
партньори след 15-годишна
възраст (проучване на EIGE)

• Разпространение (%) на
изнасилване от интимни
партньори след 15-годишна
възраст (проучване на EIGE)

• Разпространение (%) на
сексуално
нападение/посегателство от
интимни партньори след 15-
годишна възраст (EIGE)



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики – Количествени показатели /последната година/

• Брой жени (пълнолетни) ,  
които са жертви на насилие
от интимен партньор, 
извършено от мъже
(пълнолетни), по данни на
полицията

• Брой жени (пълнолетни), 
които са жертви на физическо
насилие от интимен партньор, 
извършено от мъже
(пълнолетни), по данни на
полицията

• Брой жени (пълнолетни), 
които са жертви на психическо
насилие от интимен партньор, 
извършено от мъже
(пълнолетни), по данни на
полицията

• Брой жени (пълнолетни), 
които са жертви на
икономическо насилие от
интимен партньор, извършено
от мъже (пълнолетни), по
данни на полицията



Раздел 1: Общи законодателни мерки и политики – Количествени показатели /последната година/

• Брой жени (пълнолетни),  
които са жертви на сексуално
насилие от интимен партньор, 
извършено от мъже
(пълнолетни), по данни на
полицията

• Жени, жертви на убийство
(пълнолетни), извършено от
интимен партньор от мъжки
пол (пълнолетни), като дял от
жените жертви на убийство

• Брой проекти, финансирани по
ежегодната покана за
предложения за услуги за
жертви и извършители на
домашно насилие

• Обща стойност на
финансираните проекти



Раздел 2: Превенция

• Цел на раздела: Описание и
оценка на мерките, свързани с
превенция (достъпност, 

приемливост, адекватност, 

гъвкавост на мерките) 

• Основи на показателите в
раздела: Национална програма за
превенция и защита от домашно
насилие, План за действие, доклади
на държавни институции и НПО

• Примерен показател: 
„1. Ключовите законодателни и
стратегически документи и
политики в сила в момента
адресират ли конкретно и
специфично превенцията и
превантивните мерки?” 



Раздел 2: Превенция – Качествени показатели

• Наличие на мерки, свързани с
превенция

• Адресиране на вредни
стереотипи, предразсъдъци, 
обичаи и практики (водещи
до/свързани с ДННОП), вкл. в
училищна среда

• Адресиране на
дискриминацията срещу
жените, вкл. вредно
изобразяване в медиите

• Включване на сектори като
реклама, връзки с
обществеността, частни
компании

• Изграждане на капацитет и
обучения за представители на
институции, експерти и
практици «на първа линия»

• Актуалност, регулярност и
задължителен характер на
тези обучения и програми

• Специфични теми, засегнати в
тези програми и обучения
(напр. стереотипи, свързани с
пола, властовата динамика, 
която характеризира
насилието от интимен
партньор и т.н.) 



Раздел 2: Превенция – Количествени показатели /последните пет години/  

• Брой кампании за повишаване
на осведомеността за ДННОП

• Брой хора, до които тези
кампании са достигнали

• Брой инициативи, насочени
към или инициирани от
медийния, рекламния и PR 
секторите, целящи премахване
на стереотипното
изобразяване на ДННОП и
адекватното отразяване на
случаите



Раздел 2: Превенция – Количествени показатели /последната година/  

• Брой ученици в начално и/или
средно училище, до които е
достигнало съдържание
свързано с равенството между
половете

• Брой обучения и
образователни програми за
експерти, практици и т.н.  

• Брой
експерти/професионалисти, 
участвали в тези обучения и
програми

В допълнение: Бихте ли описали
мерките за превенция като
налични, достъпни, приемливи и
приспособими/адаптивни? Какви
пропуски откривате?



Раздел 3: Предоставяне на подкрепа и защита

• Цел на раздела: Описание и
оценка на мерките, свързани с
предоставянето на защита
(достъпност, приемливост, 

адекватност, гъвкавост на мерките) 

• Основи на показателите в
раздела: НПК, ЗЗДН, Национална
програма за превенция и защита от
домашно насилие, План за
действие, доклади на държавни
институции и НПО

• Примерен показател: 
„6. До каква степен съществува
ефективен многосекторен
механизъм за насочване на
жертвите на ДННОП? Моля, 

изложете и недостатъците и
слабостите му. “



Раздел 3: Предоставяне на подкрепа и защита – Качествени показатели

• Наличие на мерки за защита
на жертвите на ДННОП*

• Прилагане на практика на
мерките за защита

• Мерки, които са
задължителни или желателни
според международните
организации и
международното право, но
неприсъстващи на
национално ниво

• Задължителни, регулярни и
ефективни обучения за
изграждане на капацитет и
повишаване на осведомеността
по темата за защитата за
експерти и практици «на първа
линия» 

• Подход, основан на нуждите на
жертвите

• Ефективен многосекторен
механизъм за насочване на
жертвите (вкл. силни и слаби
страни) 



Раздел 3: Предоставяне на подкрепа и защита – Качествени показатели

• Участие на различни
заинтересовани страни в
прилагането на мерките за
защита

• Адекватност на мерките за
незабавна защита и
свързаните с тях услуги

• Мерки за защита на
неприкосновеността на личния
живот и сигурността на
жертвите и техните семейства

• Изчерпателност на наличната
информация за
съществуващите мерки за
защита (офлайн и онлайн) 



Раздел 3: Предоставяне на покрепа и защита – Количествени показатели /последната година/  

• Общ брой приюти и центрове
за подкрепа в страната

• Брой новооткрити приюти и
центрове за подкрепа

• Общ брой места за
настаняване

• Брой жени, потърсили помощ
в центровете за подкрепа

• Брой настанени жени

• Брой жени, потърсили
безплатна или финансово
достъпна правна помощ

• Брой жени, получили правна
помощ



Раздел 3: Предоставяне на покрепа и защита – Количествени показатели /последната година/  

• Брой заповеди за
принудително извеждане

• Брой издадени и приложени
заповеди за защита

• Брой издадени заповеди за
незабавна защита

• Брой издадени ограничителни
заповеди

• Брой нарушени ограничителни
заповеди



Раздел 3: Предоставяне на покрепа и защита – Количествени показатели /последната година/  

• Брой жени, потърсили
медицинска помощ и
докладвали ДННОП на
медицински лица;

• Брой болнични заведения, 
които имат кризисен център
или предоставят кризисни
услуги за жертви на насилие, 
включително ДННОП;

• Брой обучения и
образователни програми, 
проведени с и за релевантните
професионалисти

• Брой участници в съответните
обучения и образователни
програми; 

• Брой обаждания, получени на
спешните линии за жертви на
ДННОП;

• Брой обаждания, получени на
националната спешна линия
(112) относно случаи на
ДННОП;

• Други данни от значение
(моля, обосновете се).

В допълнение:  
Бихте ли описали мерките за
защита като налични, достъпни, 
приемливи и приспособими/
адаптивни? Какви пропуски
откривате?



Индикатори за мониторинг: Част 2

Леда Кунева 09/03/2021

Раздел 4: Преследване и наказание
Раздел 5: Обезщетения и компенсации
Раздел 6: Координация, мониторинг и събиране на данни
Раздел 7: Международно сътрудничество



Раздел 4: Преследване и наказание

• Цел на раздела: Подробна оценка
на обхвата и ефективността на
мерките за преследване и
наказание

• Основи на показателите в
раздела: НК, НПК, „Наръчник за
ефективно преследване при случаи
на насилие срещу жени и
момичета“, СООННП (UNODC), 

„Показатели за насилие върху
интимния партньор“, EIGE

• Примерен показател: „1. До каква
степен преследването на
извършителите на ДННОП е
конкретно и изчерпателно
адресирано в законодателните и
стратегическите документи и
политики в сила към момента?” 

• Същина на показателя: 
Изчерпателно адресиране на
преследването на извършители в
законодателство, стратегии и
политики



Раздел 4: Преследване и наказание – Качествени показатели

• Изчерпателно адресиране на
преследването на извършители в
законодателство, стратегии и
политики

• Криминализиране на всички
видове ДННОП

• Санкции, съизмерими с
тежестта на престъплението

• Механизми за превенция на
престъпления в рецидив

• Безплатна правна помощ / 
представителство за жертвата

• Наказателно производство ex 
officio*

• Подготовка и информираност на
жертвите относно производството

• Адекватност и навременност на
мерките за преследване и
наказание

*ex officio – самосезиране или продължаване на производството
въпреки желанието на жертвата



Раздел 4: Преследване и наказание – Количествени показатели

• Брой наказателни/граждански
дела

• Брой преследвани/осъдени
мъже* за насилие над интимен
партньор

• Брой санкционирани мъже за
насилие над интимен партньор

• Брой мъже с наложено
наказание лишаване от свобода

• Брой дела в ЕСПЧ относно
ДННОП (вкл. чл. 3 и чл. 14 ЕХПЧ)

• Брой жалби към Комитета на
CEDAW (CEDAW-OP чл. 2)

• Брой производства ex officio

• Брой обучения по наказателни
производства относно ДННОП

• Брой проекти и програми за
извършители, вкл. 
рехабилитация

*мъже на и над 18-годишна възраст



Раздел 5: Обезщетения и компенсации

• Цел на раздела: Оценка на
типовете мерки за обезщетение на
жертви, тяхната достъпност и
ефективност

• Основи на показателите в
раздела: НК, НПК, „Наръчник за
ефективно преследване при случаи
на насилие срещу жени и
момичета“, СООННП (UNODC), 

„Показатели за насилие върху
интимния партньор“, EIGE

• Примерен показател: 
„2.Съществуват ли държавни схеми
за обезщетение за престъпления? 

Осигурени ли са обезщетения чрез
специфични средства или
разпределения в бюджетите на
съществуващите фондове?” 

• Същина на показателя: Наличие
на държавни схеми за обезщетение



Раздел 5: Обезщетения и компенсации – Качествени показатели

• Изчерпателно адресиране на
типовете обезщетения в
законодателство, стратегии и
политики

• Наличие на държавни схеми за
обезщетение

• Права за гражданско
обезщетение от извършителя

• Наличие на изчерпателна и ясна
информация за обезщетенията



Раздел 5: Обезщетения и компенсации – Количествени показатели

• Брой възползвали се от
държавна схема за обезщетение

• Размер на държавните средства
за обезщетение

• Брой случаи на обезщетение от
страна на извършителя



Раздел 6: Координация, мониторинг и събиране на данни

• Цел на раздела: Многостранна
оценка на координацията и
наблюдението на прилаганите
мерки, както и на събирането на
данни и на взаимодействието на
национално ниво

• Основи на показателите в
раздела: Национални програми и
доклади, Проектозакон за
изменение и допълнение на ЗЗДН, 

„Показатели за насилие върху
интимния партньор“, EIGE

• Примерен показател: „5. 

Съществува ли система или
механизъм за регулярно
събиране, анализ и публикуване
на изчерпателни статистически
данни, свързани с ДННОП?”

• Същина на показателя: Наличие
на механизъм за събиране, анализ и
публикуване на данни



Раздел 6: Координация, мониторинг и събиране на данни – Качествени показатели

• Наличие на национален
координационен орган

• Наличие на доклади за
дейността на координационния
орган

• Основни функции на
координационния орган

• Наличие на междуведомствено
сътрудничество

• Наличие на механизъм за
събиране, анализ и публикуване
на данни

• Съответствие на наличните
данни с международните
стандарти

• Наличие на държавни
изследвания и проучвания

• Механизми за преглед, анализ и
оценка на държавната дейност

• Наличие на взаимодействие с
гражданското общество и частния
сектор

• Наличие на изчерпателни, ясни
и достъпни информация и данни



Раздел 6: Координация, мониторинг и събиране на данни – Количествени показатели

• Брой срещи на
междуведомствената група

• Брой доклади/анализи на
координационния орган

• Брой консултации с НПО
сектора

• Брой съвместни семинари при
неналичие на координационен
орган

• Брой държавни изследвания, 
проекти или проучвания

• Брой възложени от държавата
изследвания, проекти или
проучвания



Раздел 7: Международно сътрудничество

• Цел на раздела: Оценка на
прилагането на международни
стандарти и задължения, както и
на взаимодействието на
международно ниво

• Основи на показателите в
раздела: Национални програми и
доклади, международно право, 

Препоръки на Комитета на CEDAW, 

Доклади на Специалния докладчик
на ООН относно насилието срещу
жените

• Примерен показател: : „4. Цел 5 и
Цел 16 конкретно споменати ли са
в законодателството и политиките
по темата за домашно насилие и
насилие срещу жени?”

• Същина на показателя: 
Конкретно включване на Цел 5 и
Цел 16 в законодателството и
политиките в сферата на ДННОП



Раздел 7: Международно сътрудничество – Качествени показатели

• Видове подкрепа от външни
източници

• Участие в регионални / 
международни инициативи

• Наличие на дейности по Цел 5 и
Цел 16 от Целите за устойчиво
развитие на ООН

• Конкретно включване на Цел 5 и
Цел 16 в законодателството и
политиките в сферата на ДННОП

• Наличие на изчерпателна и ясна
информация относно
резултатността от
международното сътрудничество



Раздел 7: Международно сътрудничество – Количествени показатели

• Брой нови проекти / 
инициативи с международна
подкрепа

• Брой международни
конференции с държавно участие

• Брой консултации с
гражданския сектор

• Брой доклади за напредъка по
Целите за устойчиво развитие, в
частност Цел 5 и Цел 16



Произтичащи въпроси:

• Има ли показатели, които
според вас липсват в
дискутираните раздели, а трябва
да бъдат включени в тях? 

• Имате ли коментари по
конкретен показател, свързани с
неговата цел, същност или
слабости? 

• По отношение на кои
показатели е абсолютно
невъзможно да се съберат данни, 
дори използвайки различни
източници?



Събиране на данни – методи и
предизвикателства

Гергана Цветкова 09/03/2021



Източници и очаквани резултати



Методи за събиране на данни

• Първични и вторични
източници на информация

• Качествени и количествени
данни

• Кабинетно проучване, 
допълнено с писмено искане
за информация, когато това е
необходимо

• Дискусии с фокус групи (около
50-70 участника общо, в 10 
града) 

• Полуструктурирани
интервюта с ключови
заинтересовани страни (най-
малко 4-6 интервюта, 
представляващи всички
заинтересовани страни) 

Целта: да се съберат данни по
всички показатели във всички
тематични области, за да се
гарантира пълнота и
изчерпателност на процеса по
мониторинг. 

Препоръчително е
идентифицирането на недостъпни
или непълни данни да се укаже
изрично и да се контекстуализира.



Предизвикателства и рискове

• Предизвикателство 1: 
Непубликувани, непълни или
неналични данни

Изследователите да прибягват до
алтернативни източници на
информация и да изпращат
писмени искания за информация, 
включващи подробни въпросници. 
Събирането на данни ще бъде
улеснено посредством
полуструктурирани интервюта и
дискусии във фокус групи.

• Предизвикателство 3: 
Предразсъдъци и стереотипи, 
свързани с темата за ДННОП

Изследователите да разчитат на
своя опит и да достигнат до най-
подходящия начин, по който да
представят темата и
резултатите от прилагането на
методологията пред
заинтересованите страни и
обществеността като цяло.

• Предизвикателство 2: 
Затруднено събиране на данни
при работа на терен

Изследователите да търсят
алтернативни източници, както и
да изготвят и предоставят на
всички интервюирани и участници
във фокус групите формуляр за
съгласие за участие, както и кратка
информация за проекта.
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