
              
 

 
 

#IsolatedNotAlone 
ОБЕДИНЕНИ В ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И 
ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 

 
Също като COVID-19, домашното насилие не познава географски и демографски 
граници. То е тихата епидемия, която според последни проучвания ще докосне живота 
на 35% от жените по света и често е скрито зад затворени врати. А сега, сред 
пандемията от COVID-19, тези жени и деца са все по-податливи на тормоз у дома: 
неочаквано последствие от изолацията, която ще остави жертвите в капан на своите 
насилници.  
 
Неправителствени организации, които се борят на първа линия с проблема, вече 
отчитат значителен ръст в случаите на домашно насилие, както и засилено търсене на 
услуги в подкрепа на жертвите.  
 
В България обажданията на горещите линии за защита от насилие също са се 
увеличили от началото на извънредното положение. Обезпокоени сме, че МВР не 
събира статистика за случаите на домашно насилие. Сигналите на спешния телефон 112 
растат с всяка изминала година и през 2019 г. са с над 2000 повече отколкото 
предходната година. Сега, по време на социалната изолация, когато жертвите са 
затворени постоянно със своите насилници, ситуацията става изключително опасна. 
Жертвите имат нужда и от алтернативни методи за подаване на сигнали, каквито 
практики бяха въведени в други страни по света, тъй като често те нямат възможност да 
говорят по телефона в дома си и са подложени на постоянен контрол.  
 
Местата в приютите не достигат, затова трябва да се търсят нови решения. Необходимо 
е изграждането на помещения за карантиниране на новопостъпилите, има нужда от 
допълнителни часове работа на психолози и юристи. Нарастват и нуждите за 
закупуването на бързи тестове, дезинфектанти и предпазни средства. В почти всички 
региони в страната целевите групи, с които работят организациите са изправени пред 
крайна мизерия и невъзможност да купят за себе си и децата си най-необходимите 
храни, лекарства и предпазни средства, поради това повечето от тях описват като 
извънредна нужда, породена от COVID-19, набирането на спешна хуманитарна помощ 
за оцеляване на най-нуждаещите се семейства през първите месеци на кризата и след 
края на извънредното положение. * 



 
Приветстваме решението на Висшия съдебен съвет районните съдилища в страната да 
продължат да работят по случаи на домашно насилие в условията на извънредно 
положение и да гледат дела по Закона за защита от домашно насилие за издаване на 
заповеди за незабавна защита.  
 
В допълнение към това, се обръщаме към представителите на законодателната и 
изпълнителната власт в България да се вслушат в препоръките на Световната здравна 
организация и да поставят като приоритет работата по превенция и защита от домашно 
насилие в условията на COVID-19. Присъединяваме се към препоръките, отправени към 
България от страна на Съвета на Европа в доклада на комисаря по правата на човека 
Дуня Миятович, в който се набелязват едни от най-тежките проблеми, които се 
засилват в условията на пандемия. Сред тях са нуждата от увеличаване на броя на 
кризисните центрове и на другите социални услуги, необходими за жертвите на 
домашно насилие.  
 
Необходима е и по-силна подкрепа от страна на държавата към неправителствените 
организации и правозащитниците, работещи в тази сфера, така, както ние като 
социално отговорен бизнес подкрепяме борбата за преодоляване на насилието над 
жени. Призоваваме властите да наложат възпиращи санкции на извършителите, да 
гарантират на жертвите достъп до безплатна правна помощ и лесен достъп до мерки за 
закрила, както и да им предоставят ефективни правни средства за защита – мерки, 
които до голяма степен са в ръцете на законодателната власт.  
 
Разбираме също така, че в тази ситуация бизнесът не бива да остане безучастен. Ние в 
Natura & Co вярваме, че бизнесът може и трябва да бъде сила за добро. В подкрепа на 
призива на ООН-Жени да се приоритизират жертвите на домашно насилие в този 
момент,  Natura &Co и семейството от брандове на компанията - Avon, Natura, The 
Body Shop, и Aesop, се обединяват с национални и международни организации, които 
предоставят директни услуги в помощ на жертвите.  
 
Заедно нашите четири бранда представляват най-голямата мрежа от жени в света, 
свързвайки повече от 6 милиона представители и консултанти, 40 000 служители с 200 
милиона клиенти в 110 страни. Заедно ние можем да бъдем промяната и това ни 
провокира да подкрепяме жертвите на домашно насилие с нашата кампания 
“Изолирана, но не сама“/ #IsolatedNotAlone: 

- Фондацията на AVON ще дари 1 милиона USD на организации в подкрепа на 
жертви на домашно насилие по целия свят. В България Фондацията на AVON ще 
дари 13 000 лв на Алианс за защита от насилие, основано на пола. Със 
средствата ще бъде подпомогнат Кризисен център "SOS" в гр. Варна за оказване 
на спешна подкрепа на нарастващия брой жертви на домашно насилие и 
сексуални посегателства, в това число възможност за разширяване капацитета 
на услугите на първа линия-кризисно настаняване, предприемане на пакет от 
спешни мерки, правно консултиране, транспортиране на жертвите до кризисен 
център, до институции и др. 

- Avon, Natura, The Body Shop, и Aesop ще дарят продукти за лична хигиена на 

кризисни центрове на пазарите, където оперират компаниите, и ще призоват 



своите клиенти също да се включат в благотворителни акции. Всеки от 

брандовете ще работи за повишаване на информираността чрез каналите си в 

социалните мрежи, за да подкрепи жертвите и техните приятели и семейства, 

като споделя важна информация и съвети.  

- AVON България подкрепя усилията на Българския фонд за жените да постави 

във фокуса на общественото внимание темата за домашното насилие - една 

невидима пандемия в условията на глобалната пандемия, причинена от COVID-

19, и създадения в партньорство с Български дарителски форум и фондация 

„BCause“ спешен „Фонд за превенция и борба с домашното насилие в 

условията на COVID-19“, в който започна набирането на дарения. 

В тези изключително предизвикателни времена, сме благодарни за усилията на нашите 
правителства, бизнеси и граждански общности да ни защитят от пандемията от 
коронавирус. Нашата молба е да не позволяваме жените и децата в риск от домашно 
насилие да се превърнат в скритите и забравени косвени жертви на тази ужасна 
ситуация.  
 
 
 
Със съпричастност, 
Natura &Co 

 

*Информацията е предоставена от Български фонд за жените, след проведено 

проучване сред 18 организации, които се борят с насилието над жени в страната.  


