
Закон за убежището 

Член 8, алинея 5 от Закона за убежището и бежанците може да 
се прилага в случаи, когато убежище се дава на основание на 
генитално осакатяване на жени: „Действията на преследване 
могат да бъдат физическо или психическо насилие, законови, 
административни, полицейски или съдебни мерки, които са 
дискриминационни или се прилагат с цел дискриминация (...)“. 
В закона за убежището не се съдържа конкретна разпоредба, 
която разглежда гениталното осакатяване на жени. 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) не събира 
информация относно гениталното осакатяване на жени 
и няма право да задава на бежанците въпроси, свързани 
с генитално осакатяване на жени, в своите интервюта.  

Законодателство за професионалната тайна 

Могат да се прилагат общите закони за съобщаване на случаи 
на насилие над деца. Законът за закрила на детето (2000 г.) 
постановява, че всички граждани, включително онези, които 
са задължени да пазят професионална тайна, са задължени да 

ПРАВНА РАМКА

Международни и европейски конвенции 

България е ратифицирала различни конвенции, които 
заклеймяват гениталното осакатяване на жени (ГОЖ), сред 
които Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), 
Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), 
Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание (CAT), 
Конвенцията за правата на детето (CRC), Конвенцията за 
защита на правата на човека и основните свободи (ECHR) 
и Хартата на основните права на Европейския съюз 
(2010/C 83/02).

Наказателно право 

Гениталното осакатяване на жени може да се третира като 
сериозна, средна или лека телесна повреда (членове 128, 129 
и 130 от Наказателния кодекс) в съответствие с разпоредбите 
на общото наказателно право. Член 181 от Наказателния 
кодекс също може да се използва при съдебното преследване 
на случаи, когато тази телесна повреда е причинена в рамките 
на семейството. Този закон е в сила от 1 май 1968 г. и за 
последно е изменен на 5 август 2011 г. В България не 
съществува конкретен закон за съдебно преследване на 
гениталното осакатяване на жени. 

Закон за закрила на детето

В случаи на гениталното осакатяване на жени може да се 
прилага общият Закон за закрила на детето, включително 
превантивните и защитните процедури. Член 11 от Закона за 
закрила на детето се отнася за „Закрила срещу насилие“ и може 
потенциално да се използва, когато съществува риск от 
генитално осакатяване на жени. Член 25, алинея 4 от Закона за 
закрила на детето съдържа основания за настаняване извън 
семейството на дете, „което е жертва на насилие в семейството, 
и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото 
физическо, психическо, нравствено, интелектуално 
и социално развитие“. 

Настоящата ситуация на гениталното 
осакатяване на жени България

С цел да се допринесе за идентифицирането и запълването на празнотите при събирането на данни и да се подпомогне 
разработването на стратегии за развитие за борба с гениталното осакатяване на жени (ГОЖ) Европейският институт за 
равенство на половете възложи извършването на „Проучване за очертаване на настоящото положение и тенденциите относно 
гениталното осакатяване на жени в 27-те държави членки на ЕС и Хърватия“. Проучването беше започнато по искане на Вивиан 
Рединг, заместник председател на Европейската комисия. То беше проведено от Международния център за репродуктивно 
здраве (ICRH) към Университета в Гент и от Yellow Window Management Consultants (подразделение на E.A.D.C.).

Кабинетното проучване в 27-те държави членки на ЕС и в Хърватия и задълбоченото проучване в девет държави членки на ЕС 
предоставя първия набор от информация и данни, правна и политическа рамка, действащи лица, инструменти и методи 
в областта на гениталното осакатяване на жени в ЕС. Беше извършен анализ и сравнение на различните национални подходи 
за справяне с гениталното осакатяване на жени в ЕС с цел идентифицирането на практики с потенциал за превенция, защита, 
съдебно преследване, предоставяне на услуги, партньорство и разпространение.

Допълнителна информация и справки за проучването може да се намери на: www.eige.europa.eu

Относно проучването
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съобщават за случаи на насилие над деца. 
Общите санкции за несъобщаване са 
посочени в член 45, алинея 11. В България 
не съществува конкретна правна 
разпоредба по отношение на 
съобщаването на случаи на извършено или 
планирано генитално осакатяване на жени.  

ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА

Съществуващите обществени политики се 
занимават главно с насилието над жени 
и деца, но не се занимават конкретно 
с ГОЖ. Това вероятно се дължи на 
изключително малкия брой хора, живеещи 
в България, от държави, в които се 
практикува ГОЖ. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ГЕНИТАЛНОТО ОСАКАТЯВАНЕ 
НА ЖЕНИ В СТРАНАТА

„Пилотното проучване за насилието, 
свързано с честта, в България — 
предизвикателството за институциите за 
намеса“, проведено от Фондация 
„Български център за джендър 
изследвания“ през 2005 г., сочи, че 
генитално осакатяване на жени се 
практикува в изолирани случаи в България 
и се признава за „скрит феномен“. Изводите 
от това проучване бяха направени на 
основата на задълбочени интервюта 
с представители на институции за намеса 
(НПО, държавни и местни институции, 
училища и полицията) в седем български 
града.

ПРАВНА РАМКА

Международни и европейски конвенции 

България е ратифицирала различни конвенции, които 
заклеймяват гениталното осакатяване на жени (ГОЖ), сред 
които Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), 
Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), 
Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание (CAT), 
Конвенцията за правата на детето (CRC), Конвенцията за 
защита на правата на човека и основните свободи (ECHR) 
и Хартата на основните права на Европейския съюз 
(2010/C 83/02).

Наказателно право 

Гениталното осакатяване на жени може да се третира като 
сериозна, средна или лека телесна повреда (членове 128, 129 
и 130 от Наказателния кодекс) в съответствие с разпоредбите 
на общото наказателно право. Член 181 от Наказателния 
кодекс също може да се използва при съдебното преследване 
на случаи, когато тази телесна повреда е причинена в рамките 
на семейството. Този закон е в сила от 1 май 1968 г. и за 
последно е изменен на 5 август 2011 г. В България не 
съществува конкретен закон за съдебно преследване на 
гениталното осакатяване на жени. 

Закон за закрила на детето

В случаи на гениталното осакатяване на жени може да се 
прилага общият Закон за закрила на детето, включително 
превантивните и защитните процедури. Член 11 от Закона за 
закрила на детето се отнася за „Закрила срещу насилие“ и може 
потенциално да се използва, когато съществува риск от 
генитално осакатяване на жени. Член 25, алинея 4 от Закона за 
закрила на детето съдържа основания за настаняване извън 
семейството на дете, „което е жертва на насилие в семейството, 
и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото 
физическо, психическо, нравствено, интелектуално 
и социално развитие“. 

ПОКАЗАТЕЛ

ЕСТОНИЯ

ДАНИЯ

ДЪРЖАВА

ГЪРЦИЯ
ИСПАНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ФРАНЦИЯ
ХЪРВАТИЯ
УНГАРИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ

ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
МАЛТА
НИДЕРЛАНДИЯ

ПОЛША
ПОРТУГАЛИЯ
РУМЪНИЯ

СЛОВАКИЯ

ШВЕЦИЯ

СЛОВЕНИЯ

БЪЛГАРИЯ

КИПЪР

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

ГЕРМАНИЯ

БЕЛГИЯ

АВСТРИЯ

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Проучвания за 
разпространение
то на ГОЖ

Убежище, дадено на 
основание на ГОЖ

Конкретни разпоредби 
на наказателното 
законодателство 
относно ГОЖ

Национален план 
за действие, 
обхващаш ГОЖ

Свързани с ГОЖ 
намеси за закрила 
на деца 

Болнични/медицин-
ски досиета за ГОЖ

Какво представлява гениталното осакатяване на жени?
Гениталното осакатяване на жени (ГОЖ), известно още като генитално обрязване 
на жени, е форма на насилие на основа на пола. То включва всички процедури, 
свързани с частично или пълно премахване на външните женски гениталии или 
друго нараняване на женските генитални органи за немедицински цели.

Гениталното осакатяване на жени оказва отрицателно въздействие върху 
здравето на жената в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и дори 
може да доведе до смърт. То се извършва както поради културни, така и поради 
социални съображения. Съществува тенденция да се използват религиозни 
аргументи за оправдаване на практиката, но за нея не съществуват религиозни 
пълномощия.

Според УНИЦЕФ генитално осакатяване на жени се практикува в над 20 
африкански държави и е разпространено от Сенегал в западната част до 
Сомалия в източната част.

Въпреки че трудно може да се определи общият брой, хиляди жени и момичета, 
пребиваващи в Европейския съюз, може да са били генитално осакатени или да 
са застрашени от генитално осакатяване.

Институциите на ЕС и държавите членки са ангажирани с борбата срещу 
гениталното осакатяване на жени, както се посочва в „Стратегията за равенство 
между жените и мъжете 2010—2015 г.“ на Комисията. Програмата Дафне III имаше 
изключително важна роля за включването на ГОЖ в дневния ред на няколко 
държави от ЕС и за осигуряването на финансова подкрепа за реализирането на 
транснационални проекти в тази област.

В резолюцията на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно 
прекратяване на гениталното осакатяване на жени ясно се посочва, „че всяка 
форма на генитално осакатяване на жени представлява вредна традиционна 
практика, която не може да бъде смятана за част от религия, а е акт на насилие 
срещу жените и момичетата, който представлява нарушение на техни основни 
права“. Европейският парламент призовава държавите членки да предприемат 
строги действия за премахване на тази незаконна практика.



Цифри

Факти

Информираността и информацията относно ГОЖ 
в България са недостатъчни. 

Горепосочените правни разпоредби никога не са 
били използвани в България за съдебно преследване 
на случаи на ГОЖ. 

Според Държавната агенция за бежанците (ДАБ) 
България не предоставя убежище на основание на 
ГОЖ.

Между 1997 г. и 2011 г. в България са получили 
убежище 59 жени от девет държави, в които се 
практикува ГОЖ. Жените са били предимно от 
Етиопия (13), Судан (13) и Сомалия (12).

Какво представлява насилието въз основа на пола?

Насилието въз основа на пола е нарушаване на правата на човека и форма на дискриминация. То се определя като 
насилие, насочено срещу дадено лице въз основа на пола. Насилието въз основа на пола оказва отражение върху 
и засилва неравенството между мъжете и жените и води до физическо, умствено и сексуално увреждане. То включва, 
наред с други неща: домашно насилие, изнасилване, сексуален тормоз, сексуално насилие по време на конфликти, 
генитално осакатяване на жени, насилствени бракове, насилствено проституиране, насилствена стерилизация, 
детеубийство на деца от женски пол и избор на пола преди раждането.

В Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.) Съветът на Европейския съюз отново потвърждава 
своя ангажимент за изпълнение на ангажиментите на ЕС по отношение на равенството между половете, както 
е посочено в Договора. По-специално той подчертава необходимостта от борба с всички форми на насилие срещу 
жени с цел да се гарантира пълното спазване на човешките права на жените и момичетата и в резултат на това да се 
засили равенството между половете с оглед създаване на приобщаващ растеж и развитие на пазара на труда в Европа.

Резолюцията на Европейския парламент относно премахването на насилието срещу жени от 26 ноември 2009 г. 
приканва държавите членки да подобрят, наред с други неща, националните си закони и политики за борба с всички 
форми на насилие срещу жените, и по-специално чрез разработване на всеобхватен национален план за действие 
относно борба с насилието срещу жените.

В стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. на Европейската комисия се подчертава 
важността на борбата с насилието срещу жени. В Стокхолмската програма от 2009 г. се изтъква необходимостта от 
специална подкрепа и правна защита за жертви на насилие срещу жени. В допълнение Хартата на жените от 2010 г. 
предвижда изработването на цялостна и ефективна политическа рамка за борба с насилието въз основа на пола, както 
и засилване на мерките за премахване на гениталното осакатяване на жени и на други актове на насилие.

Относно Европейския институт за равенство на половете (EIGE)
Европейският институт за равенство на половете е центърът за знания на ЕС по отношение на равенството на 
половете.

EIGE подпомага създателите на политики и всички свързани институции в техните усилия за превръщането на 
равенството между жени и мъже в реалност за всички европейци и за целия свят, като им предоставя специфични 
експертни познания и сравнима и надеждна информация за равенството на половете в Европа.

За допълнителна информация: www.eige.europa.eu

Нито Европейският институт за равенство на половете, нито което и да е друго лице, действащо от негово име, може да бъде подвеждано под 
отговорност за използването на информацията, съдържаща се в тази публикация.
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