


Животът на българската 
жена, преживяла насилие  

/в частност заливане с 
киселина/ 

в една Европейска България 

 

www.facetotheworld.bg 



Здравеопазване 

•към настоящия момент Здравна каса 

няма пътека, по която да се поеме 

цялостно лечение, което, в зависимост от 

обезобразяването, е от 2 до 7 години; 

•липса на реконструктивни специалисти в 

България; 

• скъпо лечение в чужбина; 

•различните фондове и организации, 

които подпомагат такива случаи, имат 

тежка бюрократична структура и това 

пречи  за осъществяването на реална 

помощ за лечението на жените, 

пострадали от заливане с киселина и 

загуба на зрение; 
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Общество  

 • трудна интеграция в обществото, особено за 

жените без зрение; невъзможност за 

намиране на работа с адекватно 

заплащане, покриващо нуждите за живот; 

• липса на облекчения- данъци или помощи за 

нормален живот на самата жертва, която в 

повечето случаи  е майка; 

• нелоялни застрахователи- при тежки 

поражения или смърт почти никога не може 

да се усвои застраховката, поемаща 

цялостното лечение на жертвата; 

• колкото по-слаба, като социален статус, е 

жертвата, толкова по-трудно е нейното 

психическо и физическо оцеляване; 

• необоходимост за създаване на 

национална кампания за превенция на 

насилието над жените. 
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Наказателен кодекс 
• изключително неефективна работа между МВР и съдебна система; 

•липса на реални ефективни присъди.  

• дори и леките промени, направени в НК от 2010г., след 

организираната кръгла маса от настоящата власт, в лицето на 

Премиера Б.Борисов, Вицепремиера Цв. Цветанов, Председателя на 

Народното събрание Ц. Цачева, Кмета на гр. София Й.Фандъкова, 

Министърана здравеопазването, Министъра на икономиката, 

Европарламента, с участието на водещи медии и всички жени, жертви 

на насилие, не бяха достатъчно ефективни, за да отговорят на 

направените предложения от всички присъстващи на провелагта се 

тогава кръглата маса; 

• непостоянна политическа воля; проявява се само когато има сериозни 

случаи на насилие, и то по-скоро с цел ПР, отколкото с активно 

желание за решаване на проблема; но няма диалог между 

институциите и единомислие между различните политически групи в 

парламента; 

•Има необходимост от кампания, която да се проведе под патрона на 

държавна институция. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ 

 

Асоциация "С Лице Към Света" 
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Здравеопазване 

•  да се приеме здравна пътека за 

поемане на цялостно лечение и 
операции, протези за загубилите 

зрение, изследвания; 
•  различни фондове и 

организации, които подпомагат 

такива случаи, да имат по-

опростена административна 

структура и да подпомагат в бързи 

срокове; 
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Общество  

 •  за работодатели, подпомагащи чрез осигуряване на 
работно място жените, обезобразени или без зрение, да 
има данъчни облекчения и мотивация, за да могат по този 
начин жените, жертва на този тип насилие, да имат своя 
социален статус и водят сравнително нормален начин на 
живот ; 
• за жените, пострадали чрез обезобразяване и 
ослепяване, за периода на тяхното лечение и 
възстановяване, или минимум за 2 години, да има помощи 
в размера на минималната работна заплата, за да 
поемат битовите си нужди, особено ако са майки; 
• създаване на национален център за работа и 
подпомагане на жени, жертва на насилие във всичките 
му форми, или обединяването на различни такива, под 
една шапка и контрол от държавна или международна 
институция; 
• масова социална кампания в цялата страна за 
превенция на насилието над българските жени във 
всичките му форми. Когато хората говорят за 
проблемите, те се решават, когато им обръщат гръб, те 
стават много по-големи. Нека да живеем в една 
европейска България, в която българската жена е 
красива, достойна и зачитана майка, любима и личност; www.facetotheworld.bg 



Наказателен кодекс 

•промени в НК относно присъдите на извършител и 

поръчител. За тежка телесна повреда с особено 

тежко обезобразяване, ослепяване или смърт- от 15 

до 30 години затвор. Жертвата остава сляпа или 

обезобразена за цял живот, нека адекватното 

наказание да получат и хората, причинили това. 

• да има диалог между иституциите и контрол над 

употребата на тежки химични вещества чрез 

лицензиране на продажбата им само на 

определени за това места; сериозни санкции за 

нарушителите; 

• да се приеме  закон за данъчни облекчения за 

фирми и частни лица, помогнали финансово за 

лечението в чужбина на жени, жертви на насилие във 

всичките му форми;   
 



Благодаря Ви за 

вниманието! 
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