
 До Председател на Общински съвет гр. Шумен 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
от Добрин Чайлев, общински съветник 

за изготвяне и приемане на Декларация на основание чл.21 (2) от ЗМСМА. 
 

Относно: Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие. 

 
                                            Дами и господа общински съветници, 

 
 на 03.01.2018 в 11,30ч, Министър Екатерина Захариева на брифинга от МС призова 
гражданите и институциите да участват най-активно в обсъждането на Истанбулската 
Конвенция (ИК). Малко по-късно към същото призова и Президента на РБ Румен Радев! 
Съставена е в Истанбул на 11.05.2011г. Всеки един от вас може да се запознае с текста и, който е 
от 32 стр! 
 Предлагам на вашето внимание част от нашето законодателство където по изключително 
ясен и категоричен начин са защитени и гарантирани правата на всеки един гражданин в 
Република България, и по-конкретно защитата от всякакъв вид насилие! 
 Конституция на Р.България чл. 6. „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат 
никакви ограничения  за правата или привилегии основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, ПОЛ, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
лично и обществено положение или имуществено състояние“. 
 Закон за защита от домашното насилие, ДВ бр.102 от 2009г. в сила от 22.12.2009г. 
 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. ДВ бр.33 от 26.04.2016г. 
 Закон за закрила на детето, ДВ бр. 48 от 13.06.2000г. 
 Закона за вероизповеданията, ДВ 120 от 29.12.2002г 
 Кодекс на труда в сила от 01.01.1967г. чл.8. (3) „При осъществяване на трудовите права  и 
задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, 
ПОЛ, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни 
убеждения, членуване в синдикатилни и други обществени организации и движения, семейно и 
материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в 
срока на договора и продължителност на работното време“. 
 Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие  в сила от 15.06.2010г. 
Приет с ПМС 113 от 08. 06.2010г 
 
 Предоставям на вашето внимание текстове в ИК които са с неясни дефиниции и съответен 
коментар! Ако някой от вас четейки ИК попадне на други смущаващи текстове, настоявам да 
вземе отношение!  

 чл.3 – Определения:  
в) „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които 
определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“ 
 Коментар: Това е анатема! Абсурд! Изключителна объркваща дефиниция, която не 
включва в себе си биологични белези. Показва кой всъщност може да бъде жена, т.е обект на 
защита от тази конвенция. Какво означава „социално изградени роли, поведение, дейности и 
характеристики“  които били „подходящи за жени? Носенето на поли, обувки с високи токчета, 
грим, червилои сутиени се счита от обществото за „социално поведение“, което е характерно за 
жените. Всъщност според тази дефиниция всеки трансексуален автоматически се възприема за 
жена. Всеки който се самоопределя като жена и настоява да бъде наричан с „женски 
местоимения“ на практика изпълнява „социално изградени роли и характеристики, подходящи за 



жени“. 
 Чл 4. Основни права, равнопоставеност и недискриминиране 
 1. „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенцип от страните, по специално 
мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква 
дискриминация или други убеждения, основани на пол, социален пол, раса цвят на кожата, език, 
религия,политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност 
към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, 
идентичност основани на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно 
положение, статут на мигрант или бежанец, или друг статут“. 
 Коментар: Нищо притеснително ли не забелязвате?! Думата „социален пол“ е излишна. Тя 
е „Троянския кон“ в Конвенцията която е началото на узаконения разрват в България!  
 чл.6. Политики, отчитащи особеностите на пола.  
 „Страните се ангажират да вклюват перспектива, основана на пола, в изпълнението и 
оценката на въздействието на разпоредбите на настощата Конвенция, както и да насърчават и 
ефективно да внедряват политики на равнопоставеност между жените и мъжете, и за 
ОВЛАСТЯВАНЕ на жените“. 
 Коментар: Какво е това? Полови квоти в бизнеса и управлението на държавата на всички 
нива или какво? Това овластяване на определени групи от общството е в противоречие с 
Българската Конституция, чл.6. 
 чл.8 Финансови ресурси. 
 „Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на 
интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, 
обхванати от настоящата конвенция, включително за тези, които се провеждат от НПО и от 
гражданското общество“. 
 Коментар: Това означава създаване на някакъв координационен орган, който да провежда 
„инегрирани политики“ и да бъде финансиран от данъкоплатците в държавите подписали 
конвенцията. Шуменци ще плащаме за комфорта и интеграционите политики на тези със 
„социално изградените роли“, т.е на трансексуалните и хомосексуалните! 
 чл.12 Общи задължения: 
 1. „Страните предприемат  необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и 
културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предрасъдаци, обичаи, 
традиции и всякакви други практики основани на идеята за малоценност на жените или на 
стереотипни роли за жените и мъжете“. 
  Коментар:Отново неясен и крайно разтеглив текст. Това означава да се откажем от нашите 
вековни традиции, обичаи и модели на поведение, като ги изкореним. Дори ще сме длъжни да 
насърчаваме тези процеси. 
 6. „Страните предприемат необходимите мерки за подкрепа за програми и дейности за 
овластяване на жените“. 
  Коментар: Отново параграф говорещ за овластяване и в противречие на Конституцията! 
 чл. 14. Образование 
 1. „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на 
съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпорси като 
равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, 
ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жената, 
основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на 
всички образователни равнища“. 
 Коментар: Във всички учебници и учебни помагала, във всички възрастови групи да се 
показват и изучават форми като трансексуализъм и травестизъм, и да бъде поднесен под 
съответната подходяща форма на разбиране според възможностите на учащите се! Означава 
още, в училищата и детските градини на Шумен и България като цяло, да намерим подходяща 
форма на представяне на тези „социални роли“. Т.е. да обличаме момчетата като жени и 
момичетата като мъже. 
 2. „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 
принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и 



развлекателни структури и в медиите“. 
 Коментар: Доколкото ми е известно в училищата децата не се обучават в специални 
предмети как да спазват законите, да не вършат престъпления, да бъдат добри и отговорни 
граждани. Това се учи  в семейството и в социалната среда. Ако ще се въвеждат такива 
специализирани часове и предмети, защо трябва да са непременно по конкретна  тема 
„Равнопоставеност между половете“, а не по обща тема за спазване на законите, морала и 
етиката? Какво означава, „Нестереотипни роли на пола“ и как точно ще се изучава в училище? 
Носенето на женски дрехи от момчета „нестереотипна роля“ ли е и как ще се изучава в 
училище? Какви ще са точно тези мерки? Ще се създава специална комисия по „полово 
равноправие“ към всяка детска градина, училище, спортен клуб и медия, който ще обучава деца, 
ученици и служители? Под насърчаване на развлекателни структури, разбирайте гей-паради или 
шествия по шуменските улици, като им се предоставя и задължителното им отразяване в 
медиите, според ИК! 
 Глава V – Материалнио право 
 чл.29. Граждански дела и правни средства за защита 
 2. „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят на 
жертвите, в съответствие с общите принципи на международното право, подходящи граждански 
средства за защита срещу държавни органи неизпълнили задълженията си за вземане на 
необходимите превантивни или защитни мерки в рамките на своите правомощия“. 
 Коментар: Това е още един от проблемните текстове в тази конвенция. Това на практика 
означава, че всяко НПО (като БХК например), може да води дела срещу държавите подписали 
конвенцията. и „Неизпълнили задълженията си за вземане на необходими превенции“. Това е 
толкова широко понятие и с неясна дефиниция особенно в контекста на много общите и неясни 
дефиниции в самата Конвенция, което ще отвори правната врата за безброй  граждански искове! 
 чл.32 Граждански последици от насилствени бракове 
 „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, така че сключените 
насилствено бракове, да могат да бъдат признавани за недействителни, анулирани или 
разтрогвани, без жертвата да понася неоснователна финансова или административна тежест“. 
 Коментар: Посочете в коя страна от ЕС, в кой закон на България, член и алинея се 
признават насилствено сключените бракове? Този член от конвенцията касае най-вече страни от 
Близкия изток, където 8-9 годишни момичета биват омъжвани против волята им за момчета или 
мъже. 
 чл.37 Насилствен брак 
 Коментар: Същият коментар като при чл.32. 
 чл.48 Забрана за задължително извънсъдебно разрешаване на спорове или осъждане 
 1.   „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за забрана на 
процедурите по задължително извънсъдебно разрешаване на спорове, включително медиация и 
помирение във връзка с всички форми на насилие, обхванати от настоящата конвенция“! 
 Коментар: Горките ние, българи, ще бъдем преследвани и съдени без възмовност за 
извънсъдебно разрешаване на спорове. Някой ще се оплаче, че сме го гледали накриво и 
намръщено или, че сме протестирали срещу неговата сексуална ориентация която я показва чрез 
„прайдове“. Ще ни издирят, осъдят, вкарат в „кауша“ и никакви звънсъдебни спорове! 

 чл.60. Молби за убежище основани на пола. 
 1. „Страните предприемат необходимите законодателни или други промени за да 
гарантират, че насилието над жени основано на ПОЛА, може да бъде признато като форма на 
преследване по смисъла на чл. 1 А, параград 2 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951г. 
и като форма  на сериозна вреда, която дава право на допълнителна закрила. 
 Коментар: Това на практика означава, че право на бежански статут  в страните подписали 
Конвенцията, имат всички жени които са граждани на държави в които правата на жените не са 
равностойни на правата на мъжете, т.е в по-голямата част това са страните от ислямския свят. 
Имайки предвид, че дефиницията на пол в тази конвенция е доста неясна и размита, и говори за 
„социален пол“, е напълно възможно това да бъде законова вратичка за получаване на бежански 
статут  дори на биологични мъже, които следват „социално изградени роли, поведения, дейности 



и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените“. 
  

 Изводи и съмнения които пораждат гореупоменатите текстове: 
 С подписването на ИК ние се отричаме от дефинициите за пол на база биологични полови 
белези, така както Бог ни е създал! Узаконяваме понятия като „Нестереотипни роли на пола“! 
Обличаме ги във власт чрез въвеждане на полови квоти  в управлението на държавни и частни 
инситуции! Ние, данъкоплатците на Шумен, ще плащаме за обучението на младото поколение  в 
трансексуализъм и травестизъм. Ще бъдем задължени да се отречем от нашит вековни традиции 
и обичаи, и да ги смятаме за нещо чуждо, порочно и отживяло своето време разбиране! Ще 
пренапишем учебниците и учебните помагала като определението за пол няма да се определя по 
полови белези, а по това какви социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, 
изпълнява даден индивид! Ще сме длъжни да строим отделни, трети вид тоалетни. Там където е 
невъзможно това, ще трябва да приемем един мъж облечен като жена да удовлетворява своите 
биологични нужди в дамска тоалетна по едно и също време с жена по биологични признаци или 
обратното! Всеки мъж на тази планета Земя, ще има право да получи бежански статут в 
България, достатъчно е да си сложи сенки на очите, червило на устните, обувки с токчета, пола, 
и сутиен и да се осланя на чл.3 от ИК за социално изградена роля! Под формата на ролеви игри, 
подрастващото поколение на Шумен ще играе социално „Нестереотипни роли на пола“! 
Конвенцията не дава право на нито една страна да предяви резерви по отношение на 
въвеждането на социалния пол! Всеки вярващ изповядващ своята религия, поглеждайки с особен 
поглед към този със социално изградена роля, ще бъде считано като заплашително поведение и 
съответно преследван и осъждан, като дори няма да има право на извънсъдебно разрешаване на 
възникналия спор! 
 Когато на карта са поставени моралните и етични устои на едно общество, когато се 
нарушават вековни традиции, ние сме длъжни да дискутираме, да обсъждаме и да излезем с 
обща позиция относно ИК! Престъпно и безотговорно е твърдението, че това не е от нашата 
компетенция и правомощие!  

 
 В тази връзка, предлагам на общинските съветници на основание ЗМСА чл.21. ал.2, да се 
обединим и излезем с обща Декларация!  
 
 „Ние, общинските съветници на гр. Шумен, се запознахме с Конвенция на Съвета на 
Европа за превенция и борба с насилието, над жени и домашното насилие, приета в Истанбул на 
11.05.2011г. В нашата Конситуция, редица  други закони, Кодекси, Правилници и Наредби по 
много ясен и категоричен начин гарантират превенции и осъждат насилието над жени и 
домашното насилие. Гарантирани са правата и свободите на всички граждани, и не се допускат 
никакви ограничения  на права или привилегии основани на раса, народност, етническа 
принадлежност, ПОЛ, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
лично и обществено положение или имуществено състояние. В България половете се определят 
по първични и вторични полови белези, а не по социално изградени роли, поведения, дейности и 
характеристики! В България не съществуват узаконени насилствени бракове! В редица членове 
от Конвенцията има текстове които противоречат на нашето законодателство и дават основание 
за законодателни вратички, като по този начин ще се нарушат правата на българските граждани!  
Традициите и обичаите са едни от основополагащите крайъгълни „камъни“ на хилядолетната ни 
история и ние неможем и няма да допуснем да се отречем от тях! Зад загрижеността за защита на 
жената и семейството от насилие, се прикрива целта за международна легализация на идеята за 
признаване на хора с нетрадиционна сексуална ориентация чрез въвеждането на дефиниция като 
соцален пол! Ние, общинските съветници на гр. Шумен НЕ подкрепяме Конвенцията и 
настояваме, тя да НЕ бъде ратифицирана! 
 
 11.01.2018.                                                              С Уважение   ............................ 

                                     / инж. Добрин Чайлев / 


