
ПРОГРАМА

Конференция

„Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани
престъпления и домашно насилие“

Място: гр. Пловдив, хотел „Ърбън“
бул. “Кукленско шосе“ № 30

Дата: 27.03.2023 год., от 9.00 – 16.00 часа

Гост лектори: 
доц. д-р Стойка Пенкова, Декан на Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий
Хилендарски“
Мишо Гръблев, юрист, докторант във Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий
Хилендарски“, координатор на Фондация „ДА“
д-р Благородна Макева-Найденова, от 2015 до 2021 година - председател на
Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР. Член на Националния



съвет за подпомагане и компенсация на жертви на престъпления, от 2015 до м. август
2021. Член на Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете – в периода
2016-2017
д-р Надя Танева, Директор на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пловдив

Модератор: Илиана Балабанова, Председател и съосновател на Българска платформа -
ЕЖЛ

9:00 - 9:30 Регистрация на участниците

9:30 – 9:50 Откриване на конференцията - Илиана Балабанова

9:50 – 10:30 Ролята на академичната общност и образователните институции за промяна на
нагласите и в защита от насилие, основано на пола

- доц. д-р. Стойка Пенкова

10:30 - 11:10 Генезиса на домашното насилие. Представяне на сборник „Полът“-между
хуманитарните, социалните и правните науки - Мишо Гръблев и автори от сборника

11:10 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 12:10 Законодателство, практика и статистика, относно домашното насилие в
България - д-р Благородна Макева-Найденова

12:10 – 12:50 Децата жертви на домашно насилие и ролята на социалните служби –

д-р Надя Танева

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 14:10 Ролята на гражданските организации за превенция и борба с насилието над
жени и домашното насилие – представители на организациите членове на Българска
платформа, които предоставят услуги – ДА – гр. Пловдив, Жените на Казанлък – гр.
Казанлък, Деметра – гр. Бургас

14:10 – 14:50 Гласът на младите-доброволци от БМЧК

14:50 – 15:50 Дискусия

15:50 – 16:00 Закриване на конференцията и кафе


