
Насилие, основано на пола

Измерване на фемицида 
в България

Фемицид
Фемицидът може да се разглежда като най-екс-
тремната форма на насилие срещу жени, което 
се случва във всички държави — членки на Ев-
ропейския съюз (1). Не съществува стандартно 
утвърдено определение на понятието „феми-
цид“ в държавите — членки на ЕС, и в света. От-
съствието на единно определение затруднява 
измерването на фемицида, който остава скрит 
сред общите данни за извършени убийства (2). 
Общата концепция за фемицид се отнася до 
убийството на жени или момичета заради тех-
ния пол. Във Виенската декларация на ООН за 
фемицида (3) за първи път се идентифицират 
различни видове фемицид, включително:

• убийство на жени в резултат на насилие от 
страна на интимен партньор;

• изтезания и убийство на жени, базирани на 
омраза и презрение към женския пол;

• убийство на жени и момичета в името на 
честта;

• целенасочено убийство на жени и момичета 
в контекста на въоръжен конфликт;

• убийство на жени, свързано със зестра;
• убийство на жени и момичета заради тяхна-

та сексуална ориентация и полова идентич-
ност;

• убийство на жени и момичета от коренното и 
местното население заради техния пол;

• убийство на новородени бебета от женски 
пол и прекъсване развитието на плода зара-
ди неговия пол;

• смърт, свързана с генитално осакатяване;
• обвинения в магьосничество;
• други видове фемицид, свързани с банди, 

организирана престъпност, търговци на 
наркотици, трафик на хора и разпростране-
ние на малки оръжия.

Фемицид в България
Определение на понятието „фемицид“ липсва в българския Наказателен кодекс. 
Същевременно този вид престъпление може да попада в обхвата на други раз-
поредби на българското наказателно право. Съответните членове за идентифи-
циране на случаи на фемицид са, наред с другото, членове 115, 116, 118 и 124 (4).

Член 115 — Убийство
Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобо-
да от 10 до 20 години.

Член 116 — Квалифицирани състави на убийство
1. За убийство:

[…] 3. на баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря;

4. на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице;

[…] 6a. извършено в условията на домашно насилие;

[…] наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор 
или доживотен затвор без замяна.

Член 118
За убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, което е предиз-
викано от пострадалия с насилие, с тежка клевета или с друго противозаконно 
действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки по-
следици за виновния или негови ближни, наказанието е: в случаите на член 
115 — лишаване от свобода от 1 до 8 години, а в случаите на член 116, ал. 1, 
т. 1—6 — лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Член 124 — Убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда
Който причини другиму смърт по непредпазливост вследствие на умишлено 
нанесена телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 12 години 
при тежка телесна повреда, от 2 до 8 години при средна телесна повреда и до 5 
години при лека телесна повреда.

Ако деянието по предходната алинея е извършено в състояние на силно раз-
дразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка клевета или 
с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно 
да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: 
при тежка телесна повреда — лишаване от свобода до 5 години; при средна 
телесна повреда — лишаване от свобода до 3 години; при лека телесна повре-
да — лишаване от свобода до 2 години.

(1) Този информационен лист включва данни, събрани преди излизането на Обединеното кралство от ЕС, поради което препратките към държавите — членки на 
ЕС, включват и Обединеното кралство.

(2) Европейски институт за равенство между половете (EIGE) ( 2017 г.), Речник на определенията за изнасилване, фемицид и насилие от страна на интимния парт-
ньор, EIGE, Вилнюс.

(3) Икономически и социален съвет на ООН (2012), Виенска декларация за фемицида, ООН, Ню Йорк (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_
Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf )

(4) За повече информация вж. показател 9 от Статистическата база данни по пол (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_
indic_9/metadata) и българския Наказателен кодекс (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529).

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529
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Фемицид от страна на интимен партньор в 
Европа
От статистическа гледна точка и въз основа на 
Международната класификация на престъпленията 
за статистически цели (ICCS) Службата на ООН по 
наркотиците и престъпността (UNODC) подчертава, 
че умишленото причиняване на смърт на лица от 
женски пол от страна на интимни партньори или 
членове на семейството е най-преобладаващата 
форма на фемицид (5). UNODC изчислява, че в Ев-
ропа (6) около 29 % от лицата от женски пол, жертви 
на убийство (7), са убити умишлено от страна на ин-
тимния партньор.

 Лица от женски пол, 
жертви на умишлено 
убийство в Европа

 Лица от женски пол, 
жертви на убийство, 
извършено от страна 
на интимен партньор, 
в Европа

29 %

2017 г.

Фемицид, извършен от страна на интимния партньор в България
От статистическа гледна точка работното определение за фемицид, използ-
вано от Европейския институт за равенство между половете (EIGE), е „убийс-
тво на жена от страна на интимен партньор и смърт на жена в резултат на 
вредни практики, извършвани спрямо жените. Под интимен партньор се раз-
бира бивш или настоящ съпруг или партньор, независимо дали извършите-
лят споделя едно и също жилище с жертвата“. В България по-голямата част от 
случаите на фемицид са обхванати от посочените по-горе членове от Наказа-
телния кодекс. Въпреки липсата на конкретно събиране на данни за фемицид 
от страна на интимен партньор в България, по данни на Министерство на 
вътрешните работи (8) жертвите на фемицид от страна на интимен партньор 
или близък роднина през 2017 г. са 27.

Жертви на фемицид от страна на интимни 
партньори или близки роднини в България

27

2017 г.

Лица от женски пол, жертви на убийство и фемицид от страна на 
интимен партньор в България
EIGE е събрал данни за убийства и фемицид от страна на интим-
ния партньор за 2014—2018 г. В България обаче липсва система-
тично събиране на данни, при което данните да са групирани 
според пола на жертвата и отношенията между нея и извърши-
теля. Официалните административни данни, използвани във фи-
гура 1, са събрани от Министерство на вътрешните работи. Пре-
доставените данни се отнасят до броя на жертвите на убийство 
(извършено убийство и опит за убийство), извършено от мъже.
Налични са само данни от 2016 г., като липсва публично достъпна 
информация за лица от женски пол (9), жертви на убийство. Фигу-
ра 1 показва нарастваща тенденция при убийствата, извършени 
от мъже в България.

Характер на взаимоотношенията между жертвата и 
извършителя
Министерство на вътрешните работи събира данни за характера 
на интимните взаимоотношения между жертвата и извършителя 
съгласно Закона за защита от домашното насилие, който дава 
следното определение на „домашно насилие“ (член 2): „всеки акт 
на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономи-
ческо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното 

ограничаване на личния живот, личната свобода и личните пра-
ва, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връз-
ка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо 
съпружеско съжителство“.

Източник: Статистическа база данни на EIGE по пол.
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Фигура 1: Жертви на убийство, извършено от 
мъже в България

За проучването
Системите за събиране на данни варират в широки граници в 
различните държави — членки на ЕС, тъй като за тях се използ-
ват различни източници. С цел подобряване на събирането на 
административни данни за фемицида EIGE работи върху опреде-
лянето на показатели, които могат да хармонизират процесите за 
събиране на данни в юрисдикциите на държавите членки.
EIGE събира информация от най-различни участници чрез въ-
просник, изпратен до официални доставчици на данни, както и 
чрез онлайн анкета с участието на национални експерти. Основ-
ната цел е да се идентифицира система за класификация на фе-
мицида с взаимно съгласувани променливи, които да могат да се 
използват от всички държави — членки на ЕС.

Методология за събиране на данни
За да се преодолее отсъствието на съпоставими данни за наси-
лието над жени, EIGE разработиха 13 показателя с единни опре-
деления за различните форми на насилие от страна на интимния 
партньор, фемицид и изнасилване (10). Публикуван е подробен до-
клад относно методологията за събиране, докладване и валиди-
ране на данни заедно с подробни метаданни за всяка държава (11). 
Представените в този информационен лист данни се отнасят до 
показател 9 — насилие от страна на интимния партньор: „Жени, 
жертви на убийство (на възраст 18 и повече години), извършено 
от страна на интимния партньор от мъжки пол (на възраст 18 и 
повече години), като дял от общия брой жени на възраст 18 и по-
вече години, станали жертви на убийство.“ Същевременно данни-
те по този показател, налични за България, все още са несъпоста-
вими. Достъп до данните може да се получи чрез Статистическата 
база данни по пол на EIGE (https://eige.europa.eu/gender-statistics/
dgs/browse/genvio/genvio_int).

(5) Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) (2019 г.), Глобално проучване на убийствата — Убийство на жени и момичета, свързано с пола, 
UNODC, Виена.

(6) Данните от UNODC включват европейски юрисдикции, различни от държавите — членки на ЕС. Липсват прогнозни данни за процента лица от женски пол, 
жертви на убийство, които са жертви на фемицид от страна на интимен партньор, които да се ограничават само до държавите — членки на ЕС.

(7) Понятието „убийство“ се използва в докладите на данни от UNODC, тъй като това е понятието, използвано в първоначалния източник (стр. 17). Не се отчита 
свързания с пола мотив поради отсъствие на стандартизирано определение. Същевременно от доклада става ясно, че тези данни дават количествено опре-
деляне на значителен дял от всички убийства на жени и момичета, свързани с пола.

(8) Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) (2019 г.), Глобално проучване на убийствата — Убийство на жени и момичета, свързано с пола, 
UNODC, Виена.

(9) Справка относно източниците на данни може да се направи в Съвета на ООН по правата на човека (2020 г.), Посещение в България — Доклад на специалния 
докладчик за насилието, извършвано над жени, причините и последствията от него, Съвет на ООН по правата на човека, Женева (https://www.ecoi.net/en/file/
local/2032745/A_HRC_44_52_Add.1_E.pdf); и в показател 9 на Статистическата база данни по пол (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_
adm_ipv ipv_indic_9/metadata).

(10) Понятието „лице от женски пол“ се използва вместо „жена“, тъй като не винаги е възможно данните да бъдат групирани според възрастта на жертвата, което 
означава, че жертва та може да бъде както жена, така и момиче под 18-годишна възраст.

(11) Европейски институт за равенство между половете (EIGE), (2017 г.), Терминология и показатели за събиране на данни: Изнасилване, фемицид и насилие от 
страна на интимен парт ньор, EIGE, Вилнюс.

(12) Европейски институт за равенство между половете (EIGE), (2020 г.), Насилие от страна на интимен партньор: Методология за събиране на данни, EIGE, Вилнюс.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
http://www.ecoi.net/en/file/local/2032745/A_HRC_44_52_Add.1_E.pdf)%3B
http://www.ecoi.net/en/file/local/2032745/A_HRC_44_52_Add.1_E.pdf)%3B
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
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Събиране на административни данни за фемицид

Какво са административни данни? Административни данни се събират с цел документиране, организация и 
мониторинг (12). Административни данни за фемицид могат да бъдат получени от различни институции, по-точ-
но от тези от тях, които са ангажирани с разследване на престъпления, наказателно преследване, налагане на 
наказания на извършителите и оказване на подкрепа на жертвите — тоест от институции в сектора на поли-
цията и съдебната система. Административните данни могат да включват информация относно разпростра-
нението и видовете фемицид, характеристиките на жертвата, на извършителя и на техните взаимоотношения, 
характеристиката на престъплението и неговия мотив, както и данни за наказателното производство.

За да могат създателите на политики да разработят политики, 
които са ефективни в борбата с фемицида, е необходимо да се 
разбере характерът и мащабите на разпространение на пробле-
ма. Събирането на съпоставими административни данни за фе-
мицида в държавите членки е основният фактор за разбирането 
на проблема (13). Особено важно е мотивът за убийството да бъде 
установен от полицията или от съдебната власт, след което съ-
щият да бъде трансформиран в стандартизирани статистически 
данни. ICCS представлява стандартизирано средство за получа-
ване на съпоставими административни данни. При него обаче 

липсва променлива за мотив, свързан с пола. Това означава, че 
концепцията за фемицид не може да бъде правилно реализирана 
на практика, което възпрепятства събирането на данни, които да 
обхванат напълно явлението. Събирането на данни за фемицид 
ще направи проблема по-видим, което ще засили политическата 
воля за неговото изкореняване. Административните данни за фе-
мицида също така дават възможност на държавите да проследят 
тенденциите във времето и да направят оценка на ефективност-
та на мерките.

Какви административни данни за фемицид съществуват в България?
Определение за фемицид и наличие на данни

Определение за фемицид, използвано за статистически цели Не

Събиране на данни за фемицид Да, официални данни Да, неофициални данни

Официални данни относно фемицида в България се събират и 
анализират от Министерство на вътрешните работи (14). Неофи-
циални данни се събират от организации, като Алианса за защита 
от насилие, основано на пола (15), и Българския хелзински коми-
тет (16). Когато данните за фемицид в този информационен лист 

са получени от тези институции, това се посочва съответно от (a), 
(б) и (в). Възможно е да има и други институции или изследовател-
ски екипи, които да събират и анализират данни за фемицида в 
България.

Институция (a)
Министерство на вътрешните 

работи

Организация (б)
Алианс за защита от насилие, 

основано на пола

Организация (в)
Български хелзински комитет

Вид на събираните данни Официални Неофициални Неофициални

Източник на данни Няма налична информация Прессъобщения Съдебни дела и прессъобщения

Достъпност на данните за 
обществеността

Данни, които не са обществено 
достъпни

Данни, които не са обществено 
достъпни

Данни, които са обществено 
достъпни

Алиансът за защита от насилие, основано на пола (б) издаде до-
клад относно фемицида за 2018—2019 г., а Българският хелзински 
комитет (в) стартира уебсайт, в който се предоставя информация 
и анализ на съдебни дела относно жените, убити в България в 
периода от 2012 г. до 2017 г., както и информация за убитите жени 
на основание мониторинга на докладваните от медиите случаи.

Неофициални данни за фемицид от страна на интимния партньор 
са налични за периода 2014—2019 г. Последните данни от „Мо-

ниторинга на средствата за масова информация“ на Българския 
хелзински комитет (в) сочат, че през 2019 г. броят на убитите жени 
е 24, от които 10 са били убити от интимния партньор, 9 от члено-
ве на семейството или от роднини и 5 от неизвестни лица, а през 
2020 г. броят на убитите жени е най-малко 19, от които 13 са били 
убити от интимния партньор, 4 от членове на семейството (2 от 
които синове), 1 от познат и 1 от неизвестен мъж (17).

(12) „ООН Жени“ (2020 г.), Обобщение на доказателствата за събиране и използване на административни данни за насилието срещу жени, „ООН Жени“, Ню Йорк.
(13) Важно е да се отбележи, че данните и статистиката следва да се представят, изготвят и разпространяват в съответствие с принципите, заложени в Кодекса на 

европейската статистическа практика: Евростат (2018 г.), Кодекс на европейската статистическа практика, Служба за публикации на Европейския съюз, Люк-
сембург (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(14) Вж. Съвет на ООН по правата на човека (2020 г.), Посещение в България — Доклад на специалния докладчик за насилието, извършвано над жени, причините и 
последствията от него, Съвет на ООН по правата на човека, Женева (https://www.ecoi.net/en/file/local/2032745/A_HRC_44_52_Add.1_E.pdf). 

(15) http://www.alliancedv.org/
(16) http://spasena.org/ 
(17) „Убийството на жени в България“ (http://spasena.org/bg/media_monitoring).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000
http://www.ecoi.net/en/file/local/2032745/A_HRC_44_52_Add.1_E.pdf)
http://www.alliancedv.org/
http://spasena.org/
http://spasena.org/bg/media_monitoring
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 Налични официални данни   Налични неофициални данни   Няма налични данни

Достъпност на данните 2014 г. (в) 2015 г. (в) 2016 г. (а) (б) 2017 г. (a) (б) 2018 г. (а) 2019 г. (в)
Лица от женски пол, жертви на убийство (*)
Жертви на фемицид, извършен от интимни 
партньори или близки роднини

(*) Понятието „убийство“ се използва тогава, когато свързаният с пола мотив за умишленото убийство не е документиран, поради което не е възможно 
всички убийства да бъдат класифицирани като фемицид.

Официалните и неофициалните източници събират данни, необхо-
дими за идентифициране на фемицид от страна на интимен парт-

ньор, но също и други видове фемицид, като фемицид, свързан 
със семейството, и фемицид, извършен от неизвестно лице (в).

Видове фемицид
Фемицид от страна на интимен партньор (б) (в)
Фемицид, свързан със семейството (в)
Фемицид на дете
Фемицид, свързан с проституция
Фемицид, свързан с кражба

Други видове фемицид (в) Фемицид, извършен от неизвестно лице (в)

Характеристика на жертвата и извършителя Жертва Извършител
Възраст (в)
Пол (а) (б) (в)
Полова идентичност
Сексуална ориентация
Гражданство
Образование
Професия
Поискана заповед за защита (в) не е приложимо
Действаща заповед за защита (в) не е приложимо
Социално-икономически профил
Статут на рецидивист (а) не е приложимо
Злоупотреба с алкохол/наркотични вещества (в)
Взаимоотношение жертва — извършител (б) (в)
Други

Мотив за фемицид Контекстуални променливи
Контекст на сексуално насилие Метод на извършване на убийството (в)
Предишни случаи на насилие над интимния партньор (в) Място (в)
Предшестващ тормоз и/или преследване от страна на 
извършителя Самоубийство на извършителя

Предшестващо генитално осакатяване Убийство на деца (в)
Предшестващи жалби или молби за издаване на мерки за 
защита Убийство на други лица в семейството

Неотдавнашна раздяла Присъствие на деца
„Срам или безчестие“, нанесено върху семейството Други убийства във връзка с фемицид
Проблеми, свързани със зестра Други
Отказ от сключване на уреден брак Разследване на фемицида
Политическа роля/феминистични убеждения/активизъм на 
убитата жена

Протокол за разследване на случаи на 
фемицид

Контекст на проституция/порнография Анализиране на фемицида
Контекст на трафик на хора Преглед на убийствата/преглед на битовите 

убийства
Целенасочено убийство на жена в рамките на въоръжен 
конфликт Анализ на съдебните случаи (в)

Сексуална ориентация и полова идентичност Административни данни от полицията

Обезобразяване на тялото/изливане на гняв върху трупа Административни данни за причината за 
смъртта

Други (a) (в)  
Ревност (a) (в) Медийна информация (в)

Други
БЕЛЕЖКА: не е приложимо.
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1,05

Убийство на жени в държавите — членки на ЕС, и в Обединеното 
кралство (Евростат)
На ниво ЕС Евростат съставя данни за умишлените убийства на 
лица от женски пол на база ICCS, като обръща особено внимание 
върху убийствата от страна на интимния партньор и убийствата, 
свързани със семейството, групирани според възрастта, пола и 
взаимоотношенията с извършителя. Представените във фигура 
2 данни от Евростат разкриват, че коефициентът на лицата от 

женски пол, жертви на убийство в България през 2018 г. е 1,05 на 
100 000 души — петият най-висок коефициент сред 24-те държави 
членки, за които е налична информация, както и за Обединеното 
кралство. В базата данни на Евростат липсват данни за процента 
убийства, извършени от членове на семейството и роднини, и от 
интимен партньор.

Фигура 2: Процент на лицата от женски пол, жертви на умишлено убийство в държавите — членки 
на ЕС, и в Обединеното кралство (2018 г.)

Убийства, извършени от членове на семейството или от роднини Убийства, извършени от интимни партньориОбщ брой жертви на убийства
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Юрисдикции на държавите членки и Обединеното кралство
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(*) Няма налични данни.
БЕЛЕЖКА: UK-EW: Англия и Уелс, Обединено кралство; UK-NI: Северна Ирландия, Обединено кралство; UK-SCT: Шотландия, Обединено кралство.
Източник: Евростат.

Информация, получена след обработка на данните
Евростат редовно публикува количествени данни за престъпност-
та и наказателното правосъдие. Случаите на умишлено убий-
ство са документирани от полицията във всяка държава членка 
и в Обединеното кралство. Използвайки тази база данни, не е 
възможно да се събере информация за свързания с пола мотив 
за убийството, пола на извършителя или неговата възраст. Сле-
дователно не е възможно да бъдат предоставени точни данни за 

фемицида. Количествените данни за и след 2008 г. се основават 
на съвместното събиране на данни от Евростат — UNODC. В тази 
база данни убийството е класифицирано от ICCS.

Данните са достъпни на уебсайта на Евростат (https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/crim_hom_vrel/default/table?lang=en).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_hom_vrel/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_hom_vrel/default/table?lang=en
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Основни констатации
• България не разполага със законово определение на феми-

цид. Извършителят може да носи отговорност за различни 
категории убийства.

• Министерство на вътрешните работи е основната институ-
ция, която събира официални данни за извършени убийства. 
Освен от държавни органи, неофициални данни се събират 
от две неправителствени организации. Налични са данни за 
фемицид от страна на интимен партньор, фемицид от страна 
на близки роднини и други видове фемицид.

• EIGE събира данни за убийства и фемицид от страна на ин-
тимния партньор за 2014—2018 г.; същевременно в България 
систематично събиране на данни липсва, а цифрите, получе-
ни от Министерство на вътрешните работи при поискване, 
се отнасят до общия брой извършени убийства или опити за 
извършване на такива, които не са групирани според взаимо-
отношенията между жертвата и извършителя.

• Фемицидът се анализира на база официалните и неофициал-
ните източници, като съдебни дела и медийна информация.

Препоръки
Събирането на точни и съпоставими данни за фемицида от стра-
на на полицията и съдебната система в държавите членки помага 
за повишаване на осведомеността и подобряване на ответните 
мерки за справяне с фемицида (18). Следователно е важно:

• да се изготви определение на понятието „фемицид“ за съби-
ране на статистически данни, за да бъдат отразени специфич-
ните обстоятелства, свързани с убийството на жени;

• да се въведе процес на непрекъснато събиране на данни;
• да се установи събиране на изчерпателни данни, като се до-

бавят променливи, които са важни за откриване на основните 
аспекти на фемицида, като тези, описващи контекста и обстоя-
телствата на убийството, свързания с пола мотив и характе-
ристиката на жертвата и извършителя, с цел систематизиране 

и хармонизиране на събирането на данни за ползване за ста-
тистически цели;

• да се съпоставят променливите на жертвата с тези на извър-
шителя и да се анализират посредством междусекторен под-
ход;

• да се гарантира видимост на половото измерение на данните 
за извършени убийства.

Препоръки за събиране на данни за фемицида в България
За да се запълни показателят за фемицида (показател 9) на EIGE 
и да се повиши осведомеността за интимния партньор, е препо-
ръчително данните, събирани за извършените убийства, да се 
групират според пола на жертвата и нейните взаимоотношения 
с извършителя (19).

Този информационен лист се основава на информация от проучването „Усъвършенстване на събирането на административни 
данни за насилие от страна на интимния партньор и убийства на жени, свързани с пола“ (2021 г.) на EIGE и е изготвен от Асо-
циацията на жените за алтернатива и ответни мерки (UMAR). За повече информация посетете https://eige.europa.eu/gender-
based-violence/femicide. 

(18) Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (2018 г.), Препоръки за подобряване на събирането на данни за насилието от страна на интимния 
партньор от полици ята и съдебната система – България, EIGE, Вилнюс; Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (2017 г.), Препоръки към ЕС 
за подобряване събирането на данни за насилието над жени, EIGE, Вилнюс; Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (2021 г.), Показатели на 
EIGE за насилието над интимния партньор, изнасилването и фемицида: Препоръки за подобряване на качеството, достъпността и съпоставимостта на данни-
те, EIGE, Вилнюс.

(19) Показател 9 на Статистическата база данни по пол (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata).

Европейски институт за равенство между половете

Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е 
центърът на ЕС за знания в областта на равенството между по-
ловете. ЕІGE подпомага авторите на политики и всички заинте-
ресовани институции в усилията им да превърнат равенството 
между жените и мъжете в реалност за всички европейци, като им 
предоставя специфични експертни знания и съпоставими и на-
деждни данни за равенството между половете в Европа.
© Европейски институт за равенство между половете, 2022 г. 
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи из-
точникът.
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