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 УВОД

Проблемът за работата по превенция, защита и подпомагане на жертвите за 
спра вяне с домашното насилие и последствията от него очертава полето на социална 
дейност, в което работят съвместно специалисти от различни сфери. 

Домашното насилие включва физическо, психическо, емоционално и сексуално 
малтретиране и заплахи и се отнася до всички членове на семейството – партньори, 
деца, родители, прародители и други роднини. То може да бъде разбирано като 
злоупотреба със сила и упражняване на власт и контрол без да се зачитат правата, 
личността и достойнството на другия. Домашното насилие се осъществява най-често 
от един партньор върху друг в интимни отношения, обикновено от мъж върху жена, 
по-рядко от жена върху мъж, между двойки, от родители над деца или деца над 
родители, между децата, както и над прародители или други роднини. Домашното 
насилие има дълбоки последствия в живота на индивиди, семейства и общности. 

Насилието между партньорите е вид отношение, основано върху упражня-
ването на контрол, психическо и емоционално насилие. Всички форми на враждебност 
и насилие обикновено съществуват успоредно или се проявяват едновременно и 
най-често са резултат на нарушено семейно функциониране, застрашават системата 
от разпад. Те причиняват дълбоки и трайни личностни и поведенчески деструкции и 
дезадаптивно поведение сред всички членове. Физическото и психическото насилие са 
свързани и всички са потърпевши. 

Работата по превенция, защита и подпомагане на жертвите за справяне с 
домашното насилие и последствията от него, е едно от полетата на социалната работа 
и подпомагане, в което работят съвместно специалисти от различни сфери на дейност. 
Настоящият наръчник е предназначен за всички, които са професионално ангажирани 
и влагат своите сили и компетенции за предотвратяване на този ескалиращ 
социален феномен или се интересуват от този проблем – юристи, служители на 
реда и социалните служби; помагащи специалисти – социални работници, педагози, 
психолози, терапевти; лекари, представители на обществеността и неправителствени 
организации; граждани, лица и рискови групи, които за застрашени.

Включените теми в Наръчника представят основни подходи в социалната 
работа за подпомагане на жертвите и справяне с проблема за домашното насилие 
– въведение в теорията и методиката на консултирането и съветването, подходите в 
социалната работа по превенция и предотвратяване на ескалацията на проблема, 
маркират варианти за конкретна помощ и терапия, запознават с опита на водещи 
специалисти в световната практика. Описват се особености на помагащия процес при 
домашно насилие, като се предлага структурна рамка за интервю за идентифициране 
и представяне на случай и въпросник с индикатори, предшестващи появата и 
симптоми, свързани с домашно насилие за оценяване на риска. Въпросникът може 
да се използва и за превенция и предотвратяване на ескалацията и опасността от 
рецидивиране.  

В Наръчника е представена работата на Консултативен център по проблемите 
на домашно насилие – Разград, усилията за подпомагане на потърпевшите с 
консултативно-терапевтични средства и корекционната работа с извършителите за 
трансформиране на негативни нагласи и преструктуриране на дескруктивни модели на 
поведение в семейството. Представени и са и най-важните проблеми и трудности при 

УВОД
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превенцията, защитата и справянето с домашно насилие, извлечени от описанието на 
световния опит.

Целта на Наръчника е да очертае актуалното състояние на работата по защита 
от домашно насилие в общ план и у нас; да информира заинтересованите страни в 
работата по ЗЗДН за възможните трудности, проблеми и противоречия, които могат да 
възникнат в хода на изпълнение на мерките, които се предвиждат; да представи опита 
на една организация с актуална дейност по изпълнението му и добрите практики 
и резултати от Местен механизъм за прилагане на закона за защита от домашното 
насилие в област Разград.

Наръчникът е изпълнен по проект „Партньорство и иновации за превенция на 
домашното насилие в област Разград”.

Професор доктор Нели Бояджиева

УВОД
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1. ОСОБЕНОСТИ НА ПОМАГАЩИЯ ПРОЦЕС ПРИ 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ

Основните елементи в процеса на оказване на помощ са идентифициране, 
диагностика и експертиза, консултиране и съветване, терапия и корекция. Съобразно 
конкретния случай се прилагат мерки за подкрепа на жертвата, насилника, други чле-
нове и индиректно пострадали лица, за семейството. Основни умения в този процес 
за предразполагане, изслушване, спечелване на доверието, подкрепа, разкриване на 
алтернативи за справяне, мотивиране за самопромяна, оценка и обратна връзка, изготвяне 
на индивидуален план, трениране на нови стратегии за справяне. 

Консултирането се осъществя предимно индивидуално, поотделно с жертвата и из-
вър шителя или други свидетели или пострадали от малтретирането в семейството. В случай 
на превантивна работа и/или семейна терапия консултирането е по партньорски двойки, 
по групи или с всички. При терапевтична консултация в центровете и приютите за защита 
от домашно насилие може ефективно да се прилага групова форма на работа. Видове 
консултиране могат да бъдат пряко, тип „лице в лице”, телефонно в различни варианти в т.ч. 
за кризисна намеса, чрез съобщения „СМС”, електронно (електронна поща, он-лайн, скайп 
и др.), чрез кореспонденция по пощата, чрез медиите (електронни – телевизия, интернет), 
чрез други средства за масова информация и комуникация -  радио, преса, специализирани 
печатни издания, както и в т.нар. групи за самопомощ, чрез популярни издания, брошури за 
съветване, насочване и просвещаване др. 

Процесът на консултиране обхваща следните етапи:

• Установяване на контакт и изследване на проблема („изповед”, „доклад” на 
клиента);

• Идентифициране и двустранно определяне на проблема;

• Оценка на нуждите, очакванията и възможностите на клиента;

• Емпатично изслушавне и емоционална подкрепа;

• Идентифициране на алтернативи за справяне;

• Планиране на дейности и стъпки за промяна;

• Подкрепа и мотивиране в стратегиите за справяне с проблема;

• Терапевтична помощ за справяне с негативните нагласи и контрастратегии;

• Ориентиране за подкрепяща среда и помощ;

• Оценяване и обратна връзка.

1.2. СТРУКТУРНА РАМКА НА ИНТЕРВЮ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Примерни общи въпроси:

• „Бихте ли споделили към какво искате да се насочи нашият разговор?” 

• „Какъв е основният проблем, който желаете да споделите?”

• „С какви трудности се сблъсквате в ежедневието и как обикновено ги 
разрешавате?”

1. ОСОБЕНОСТИ НА ПОМАГАЩИЯ  
ПРОЦЕС ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
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• „С какво настоящата ситуация е по-различна от предишните или тя е за пръв 
път?”

• „Преди колко време се появи?”

• „Правили ли сте нещо вече за разрешаването й?”

• „Търсили ли сте помощ за това?”

• „Ако сте търсили, от кого и какъв е резултатът?”

• „На кого се доверявате обикновено в трудни ситуации?”

• „В какво се състои най-непреодолимата трудност в настоящата ситуация?”

• „Какви са очакванията ви за промяна?” 

• „Какви за представите ви за реализирана цел?”

• „Какви са според вас критериите за достигането й?”

• „Как виждате възможните алтернативи за решаване на проблема?”

• „Какво бихте посъветвали свой близък, ако той се окаже във вашата ситуация?”

• „Какво най-малко бихте искали да направите, за да разрешите проблема си?”

• „Каква смятате, че е най-подходящата стратегия за вас в тази ситуация?”

• „Каква реакция очаква партньорът ви – има ли ясна цел, която преследва?”   

• „От какво се страхувате най-много във връзка с разрешаването на проблема?”

Ориентировъчни специфични въпроси: 

• „Чувствате ли се застрашен от партньора си или от други близки на него хора в 
дома?”

• „Смятате ли, че той/тя е способен на крайни действия?”

• „Имало ли е ситуации, в които сте били обект на заплаха, тормоз или насилие от 
него?”

• „Смятате ли, че децата или други Ваши роднини и близки са застрашени и от 
какво?”

• „Вашият партньор способен ли е на крайни действия и лесно ли излиза от 
контрол?”

• „Считате ли се за жертва на насилие в семейството?”

• „Запознат ли сте с възможностите, които законът Ви предлага в подобна 
ситуация?”

• „Сигнализирали ли сте полицията, съседи, ваши близки и познати за тормоз в 
дома?”

• „В какво се състои насилието над Вас и/или другите членове на семейството?”

• „Търсили ли сте медицинска експертиза или консултация за вредите от 
физически тормоз?”

• „Търсили ли сте полицейска намеса или съдебна закрила?” 

1. ОСОБЕНОСТИ НА ПОМАГАЩИЯ  
ПРОЦЕС ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
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• „Коя от предвидените в ЗЗДН мерки смятате, че е най-подходяща за вашата 
ситуация?”

• „Желаете ли да потърсите юридическа консултация по въпроса?”

• „Какво ви съветват Вашите близки по въпроса?”

• „На какво или на кого се надявате най-много да помогнете в настоящата 
ситуация?”

• „Децата Ви или други ваши близки били ли са свидетели на ексцесии и сцени на 
насилие в семейството?”

• „Имате ли съмнения или наблюдения, че децата Ви също са обект на тормоз или 
насилие?” 

• „Каква е степента на Вашата икономическа или материална зависимост или 
независимост (икономически статус) в семейството?”

• „Смятате ли, че партньорът Ви желае да се промени в положителна насока?”

• „Желаете ли да се подложите на терапия – семейна или индивидуална?”

• „Считате ли, че партньорът Ви би съдействал за това доброволно?”

• „Какво е мнението Ви по въпроса дали поведението му е поправимо и в каква 
степен?”

• „Той/тя ще се съгласи ли доброволно да потърси консултативна помощ или да се 
подложи на терапевтична или корекционна програма?”

• „Вярвате ли, че семейното Ви съжителстване може да просъществува в 
бъдеще?”

• „Ако това се случи, кой фактор би бил най-застрашаващ за бъдещето?”

• „Какво бихте променили във Вашето отношение и поведение, за да се 
осъществи това?”

• „Какво очаквате да се промени в отношението и поведението на партньора ви?” 

• „Ако имахте „вълшебна пръчица” с какво ще Ви помогне тя в настоящата 
ситуация?”

• „Има ли причина, която би оправдала партньора Ви за нанесената телесна или 
друга вреда?”

• „Били ли сте някога обект на тормоз и насилие в друга ситуация от Ваши близки 
или извън кръга на познатите ви?”

• „Имате ли сведения или били ли сте свидетел на насилие на партньора Ви 
преди или към други хора?”

• „Ако е така, оправдавате ли го и какви според вас са причините за това 
поведение?”

1.3. ОБЩИ НАСОКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАБОТА ПО СЛУЧАЙ НА 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1. Как е попаднал в службата - доброволно или е насочен: насочен от друга 
служба, организация или институция; по препоръка или предписание на 
физически лица;  по информация от други клиенти; по препоръка или 
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настояване от свои близки, познати, роднини; доброволен клиент;  друго – 
любопитство, „разузнаване”, „изпробване”, „застраховане”, „отчитане”  и т.н.

2. Друг път търсил ли е консултация и професионална помощ и съветване.

3. Описание на клиента – демографски данни, психически, социален, професио на-
лен и медицински статус, и пр.

4. Описание на проблема, за който се търси помощ – какъв е проблемът, при какви 
обстоятелства се е появил и преди колко време, какво е правил клиентът за 
разрешаването му, какви трудности е срещнал, търсил ли е помощ и подкрепа в 
неформалното си обкръжение и пр.

5. Какви са очакванията на клиента и представите му за изпълнима цел?

6. Какъв е неговият личностен профил и типични стратегии за справяне или 
контра-стратегии за несправяне, каква е степента на адаптивност или 
пластичност и др.?

7. Описание на случая и казуса на клиента – актуална социална ситуация и жи-
тейска история; проблеми във взаимоотношенията и/или критични ситуации 
в миналото; бил ли е жертва, свидетел или участник в ситуации с белези 
на насилие; самооценка и удовлетвореност от статуса си в семейството, 
професията, неформалния кръг и пр. Обяснителен модел, поведенчески 
стратегии и защити.

8. Описание на ресурсите на клиента, набелязаните алтернативи, възприетите 
стра те гии, отработените тактики и планиране на стъпките за справяне с пробле-
ма. 

9. Хипотези за значението на набраната информация за основите проблеми, 
нужди, реалистичност на целите и адекватност на ресурсите. Включване на 
други специалисти.

10. Периодична оценка и обратна връзка при реализацията на дейностите по всяка 
отделна стъпка във връзка с планирането. Крайна оценка и обобщение при 
приключване.

11. Описание и самооценка на водещия, интервизия и супервизия. Динамика на 
взаимоотношенията водещ консултант – клиент; наличие на съ-водещ или 
екипна работа; преживявания и емоции, породени в процеса на работата по 
случая; динамика на взаимоотношенията в службата; участие или съучастие на 
други служби, специалисти в работата по случая с клиента. Интервизия и/или 
супервизия.

12. Окончателна ревизия и оценка на работата по случая -  планирана и иреална 
продължителност, честота на контакти (срещи), постижения, развитие, трудно-
сти и неуспехи в резултат на набелязани интервенции, насоки за по-нататъшна 
работа или съпровождане на клиента, планиране на бъдещи дейности, 
необходимост и начини на поддържане на връзка.

1.4. ПОМОЩ ПРИ ПРЕДВИЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Индикатори, предшестващи появата и симптоми, свързани с домашно насилие:1 

1. Интуитивно усещане (предчувствие) за опасност, необяснима тревожност, не-
спо койствие;

1  Де Бекър, Г. Дарбата да се страхуваш, Сигналите за оцеляване, които ни пазят от насилието. С., 2001, с.170-172.
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2. Действие за ускоряване, бързане за развитие на връзката (преждевременно 
настояване за поемане на ангажименти, съжителство и брак и др.);

3. При спорове се появяват белези за повишена агресивност, сплашване, гру бо сти 
и насилие;

4. Склонност към словесно насилие – обиждане (груб език, нецензурни изра зи, 
псувни, подигравателни думи, осмиване, ирония, сарказъм и пр.);

5. Заканване и сплашване, за да контролира или да малтретира (заплашва с 
физическа разправа, опозоряване, засрамване, ограничаване на свободата, 
разкриване на тайни, спиране на издръжка, лишаване от средства, изоставяне 
и/или самоубийство и пр.);

6. Гневно поведение, избухливост и поведение извън контрол (чупи каквото му 
попадне или удря с каквото дойде под ръка; прибягва до символично насилие – 
скъсва сватбена снимка, поврежда лице върху снимката и пр.);

7. Имало е случаи на физически тормоз, бой и малтретиране в предишни връзки;

8. Употребява алкохол или психоактивни вещества и те действат зле върху 
психоемоционалното състояние – паметта, самоконтрола, повишава 
враждебността, проявява жестокост, повишена агресивна нападателност, 
подозрителност, мнителност;

9. Оправдава или обяснява враждебното си поведение, малтретиране или побой 
с влиянието на алкохола или наркотиците („В мен говореше алкохолът, не аз, 
толкова бях пиян, че не бях на себе си”);

10. Като дете или в по-ранна възраст е имал повишена агресивност, противо-
обществено или хулиганско поведение, възпитателни дела, работа с полиция, 
бил е осъждан на пробация или е имал предписания за корекционнна програма 
за промяна на поведението;

11. Повече от един път е прибягвал до насилие (включително вандализъм, трошене 
или хвърляне на предмети и др.);

12. Служи си с пари, за да контролира постъпките, покупките или поведението на 
близките;

13. Повишена ревнивост към всеки или всичко, което смята, че пречи на връзката 
и пълния контрол (държи „изкъсо”, иска отчет и доказателства за това как е 
прекарано времето, непрекъснато звъни по телефона и прави неочаквани 
проверки и пр.);

14. Не допуска пренебрегване и непрекъснато изисква признание и одобрение;

15. Очаква връзката да продължава вечно и използва изрази като „заедно до гроб”, 
„докрай”, „завинаги”, „каквото и да стане”, „”предопределени сме един за друг” 
и пр.;

16. Приписва на другите хора крайни емоции (омраза, любов, ревност, 
привързаност), дори ако няма данни, които биха накарали здравомислещ човек 
да забележи подобни емоции;

17. Омаловажава случаите на малтретиране – минимизира, неглижира, естети зира;

18. Има склонност ненормално дълго да говори на партньора си и до голяма 
степен да черпи чувство за идентичност от това, че са двойка, семейство или 
партньори;
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19. Опитва се да привлече на своя страна приятелите или роднините на партньора 
си, когато има нужда връзката да се запази или възстанови;

20. Предприемал е разследване или е следил партньора си, без последният да му 
е давал повод за съмнение, поддържа банка с „доказателства” и уличаващи 
данни за заплаха; 

21. Убеден е, че другите искат да го хванат натясно. Смята, че партньорът му се 
насърчава от хората около него да избяга, че те са настроени враждебно към 
него и не го харесват;

22. Противи се на всяка промяна и може да бъде описан като негъвкав, ригиден 
„упорит” човек, който не е склонен на компромиси;

23. Идентифицира се или се сравнява с насилници от филмите, новините, романите 
или историята. Говори, че насилието на други хора е оправдано;

24. Настроенията му често се променят, преобладава мрачност гневност или 
потиснатост;

25. Винаги смята, че другите са виновни за проблемите му и отказва да поеме 
отговорност за резултатите от постъпките си;

26. За оръжията говори като за инструменти за власт, контроли или отмъщение;

27. Възприема оръжията като част от личността си (или има такива и ги носи 
със себе си, или говори и се шегува на тема оръжия, чете за тях или ги 
колекционира като хоби);

28. Използва „привилегированото си положение” като оправдание за държани ето 
си - третира партньора или като зависим, слуга, подчинен, взима сам важ ни те 
решения, държи се като господар на дома;

29. Като дете е преживял насилие или е бил свидетел на насилие в семейството или 
извън него;

30. Партньорът му често се страхува, че може да бъде наранен или убит, обсъждал 
е това с други хора или е подготвял планове, които трябва да се изпълнят в слу-
чай, че умре (например кой да се грижи за децата).

2. РОЛЯТА НА АНГАЖИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ 
ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ЗЗДН
Центърът на НПО в Разград организира на 7-8 март 2013 г. семинар с различни 

специалисти, които работят по превенция на домашното насилие в област Разград. 
Аудиторията включваше 26 участници - съдии, прокурори, представители на НПО, РДСП 
и ДСП, МВР, директори на училища, журналисти и др. Целта беше надграждане на 
придобитите знания за увеличаване на компетентността и подобряване на работата на 
полицейските служители, социалните работници, съдиите, прокурорите и юристите за 
работа по проблема с домашно насилие. Една от основните задачи на семинара беше 
да се направи експертна оценка на напредъка по приложение на Местен механизъм 
прилагане на Закона за защита от домашно насилие в област Разград. Резултатите от 
обсъждането показаха категоричната позитивна промяна по отношение на повишаване на 
капацитета за прилагането на Закона за зашита от домашното насилие при взаимодействие 
и реализиране на Механизма. Статистически данни и други категорични индикатори 
демонстрираха позитивните постижения и резултати от работата на Консултативен център 
по проблемите на домашно насилие в област Раз град за периода 2011-2013 г. Всички групи 
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участници регистрираха повишена ком пе тен тност за справяне, а повече от половината 
от тях декларираха, че изпозват методика на консултиране, подкрепа, съветване, 
осъществяване на професионални беседи и експертна помощ с жертвите при становища за 
дела и произнасяне на молби за защита.

Беше представен и въпросник за самооценка на нагласите към насилието над 
жени. Той показа подходящо за професионалистите, които работят в тази област, равнище 
на търпимост спрямо насилието и акцентиране на методите на превенция. В сравнение с 
установените за нашата страна социокултурни стереотипи с типично традиционни нагласи 
към жертвите, работещите специалисти индикират положително отношение и по-висока 
толерантност към жертвите. Това се отнася в най-голяма степен за работещите в полицията 
мъже и в по-малка степен за социалните работници жени, където половият фактор е по-
съществен. Беше осъществен и кинотерапевтичен образователен проект за повишаване 
на сензетивността и толерантността към жертви те, след който самооценъчният въпросник 
показа повишаване на емпатич ността.

Сред препоръките, които бяха обобщени в резултат на семинара, се открои на 
първо място популяризиране на дейността на органите, институциите и организициите 
за формиране на доверие към тях и за подкрепа на решимостта на жертвите да търсят 
защита; повишаване на просветеността и културата на гражданите и кампании за 
запознаване с възможностите, които ЗЗДН дава; приоритет върху работата за превенция 
на насилието на всички равнища – макро-, мезо- и микро-равнище; повишаване на 
екипността и специализираната поготовка за оказване на помощ; по-активно включване 
на образователните институции, медицинските специалисти в работата по превенцията и 
минимизиране на рисковите условия за насилие. 

2.1. СЪД

Съдилищата в Република България са районни, окръжни, административни, военни, 
апелативни, специализиран наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, 
Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

На съдилищата са подведомствени граждански, наказателни и администра тивни 
дела. Дело, което се разглежда от съд, не може да се разглежда от друг орган.

Съдия е длъжностно лице, влизащо в състава на съда и раздаващо правосъдие, или 
с други думи е лице, което е представител на съдебната власт.

Съдиите трябва да имат юридическо образование и допълнителна подготовка 
и практика. Задължение на съдията е да изслуша всички свидетелски показания по 
определено съдебно дело, да разгледа представените доказателства и да вземе съдебно 
решение по отношение на вината и присъдата.

Домашно насилие

Чл. 2. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, 
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, прину
дителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извър
шени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна 
връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно 
насилие, извършено в негово присъствие.

Чл. 3. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от 
домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или 
е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ; 
низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен 
включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета 
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степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или 
низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, 
с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Чл. 5. (1) Мерките за защита от домашното насилие са:

1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно 
насилие;

2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, 
определен от съда;

3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, 
место работата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при 
условия и срок, определени от съда;

4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител 
или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от 
съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани 
програми;

6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

(2) Мерките по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат за срок от три до 18 месеца.

(3) Мярката по ал. 1, т. 4 не се налага при висящ съдебен спор между родителите 
по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или 
режима на личните отношения.

(4) Във всички случаи съдът с решението по чл. 15, ал. 1 налага на извършителя и 
глоба в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 7 Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния 
или настоящия адрес на пострадалото лице.

Заповед за незабавна защита

Чл. 8. Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба 
на: пострадалото лице, ако е навършило 14годишна възраст или е поставено под 
ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с 
пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице; директора 
на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, 
поставено е под запрещение или е с увреждания.

Чл. 10. (1) Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

Заповедта се връчва на страните и се изпраща служебно до районното 
управление на Министерството на вътрешните работи. 

Когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат мерки 
по Закона за закрила на детето, съдът уведомява директора на дирекция „Социално 
подпомагане“. 

Съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не покъсно от един 
месец, като заедно с призовката и преписа от молбата с приложенията съобщава на 
ответника задължението му за представяне на доказателства. 

Чл. 16. (1) Със заповедта за защита съдът налага една или повече мерки за 
защита.
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(2) Заповедта трябва да съдържа предупреждението за последиците от 
неизпълнението й по чл. 21, ал. 3.

(3) Решението и заповедта се връчват на страните, а когато е наложена 
мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3  и на районното управление на Министерството на 
вътрешните работи по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице.

Чл. 17. (1) Решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7дневен срок 
от връчването му. Жалбата се подава чрез съда, постановил решението, с препис за 
другата страна.

(2) При подаване на жалбата не се внася държавна такса.

(3) Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

(4) Районният съд изпраща препис от жалбата с приложенията на другата 
страна, която в тридневен срок от получаването им може да направи възражения, 
както и да посочи нови доказателства. След изтичане на този срок жалбата заедно с 
приложенията и възраженията се изпраща на окръжния съд.

(5) Окръжният съд разглежда жалбата в 14дневен срок в открито заседание 
с призоваване на страните по реда на чл. 12 и се произнася с решение по същество, с 
което оставя в сила, отменя или изменя обжалваното решение. Когато изменя 
заповедта, съдът издава нова заповед.

(6) Решението на окръжния съд е окончателно.

Чл. 18. (1) Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или 
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в 
закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в 
срок до 24 часа от получаването на молбата.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на страните и се изпраща служебно до 
районното управление на Министерството на вътрешните работи.

(3) Когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат 
мерки по Закона за закрила на детето, съдът уведомява директора на дирекция 
„Социално подпомагане“.

Чл. 20. Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение 

Чл. 21. (1) Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта, когато с 
нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(2) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2 и извършителят откаже добро
волно да я изпълни, той се отстранява от съвместно обитаваното жилище със съдей
ствието на полицейските органи от районното управление на Министерството на 
вътрешните работи по местонахождението на жилището.

(3) неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нару
ше нието, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокура турата.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ППЗЗДН)

Д.В. Брой 45/15.06.2010 г.

С Правилника се уреждат:

• изпълнението на мерките за защита от домашното насилие;
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• взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, 
които работят за защита от домашно насилие;

Министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на правосъдието, 
министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка 
година проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, който 
внася за приемане от Министерския съвет. 

• Юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие, 
участват в разработването на Националната програма за превенция и 
защита от домашно насилие и предоставят информация за реализирани и 
планирани от тях дейности за превенция и защита от домашно насилие. 

Взаимодействие при защита от домашно насилие се осъществява чрез:

• обмен на информация за случаите на молби за защита от домашно насилие, 
за изпълнение на мерки за защита и за създадени програми за превенция и 
защита от домашно насилие;

• извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие; 

• Информацията се публикува на интернетстраницата на съответните 
администрации и на юридическите лица;

Чл. 6. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта за защита, 
когато с нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона.

Чл. 7. (1) В случай на неизпълнение на наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 
от закона пострадалото лице или лицето, установило нарушението, подава сигнал до 
съответното районно управление на Министерството на вътрешните работи.

(2) Полицейските органи извършват проверка на подадения сигнал, като в 
случаите на неизпълнение на наложената мярка предприемат действия съгласно 
Наказателнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато нарушението по ал. 1 не съставлява престъпление, полицейските 
органи съставят протокол за предупреждение по реда на чл. 56 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи.

Чл. 8. (1) Когато извършителят откаже доброволно да изпълни наложена 
мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2 от закона, пострадалото лице подава молба до районното 
управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на 
жилището за оказване на съдействие.

(2) Началникът на районното управление на Министерството на вътрешните 
работи определя незабавно полицейските служители, които да окажат съдействие на 
пострадалото лице.

(3) Определените по реда на ал. 2 полицейски служители в присъствието на един 
свидетел поканват извършителя да освободи доброволно съвместно обитаваното 
жилище, да предаде ключовете, свързани с ползването на жилището, и да вземе 
личните си вещи, включващи:

1. лични документи;

2. вещи за обикновена употреба;

3. машини, инструменти, пособия и книги, необходими лично на извършителя, 
упражняващ свободна професия, а на занаятчия  за упражняване на неговото занятие.
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(4) При отказ да освободи жилището и да предаде ключовете извършителят се 
отстранява принудително от жилището, а пострадалото лице се поканва да смени 
заключващите устройства.

(5) При отказ на извършителя да предаде ключовете те се изземват, само ако 
това е разпоредено с решението на съда.

За извършените действия се съставя протокол в присъствието на извършителя, 
по стра далото лице и на един свидетел, като след запознаване със съдържанието му се 
подписва от полицейския орган, извършителя, пострадалото лице и свидетеля. 

Отказът на извършителя да го подпише се удостоверява с подписа на свидетеля. 

За осъществяване на взаимодействието се създава и поддържа информация от: 

• Министерството на правосъдието  за програмите по чл. 6, ал. 7 от закона, 
финансирани по реда на глава трета;

• МВР  за изпълнението на наложените мерки по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от 
закона;

• дирекция „Социално подпомагане“  за изпълнението на наложените мерки по 
чл. 5, т. 4 и 6 от закона; 

• юридическите лица, получили финансиране по реда на глава трета  за 
изпълнението на наложените мерки по чл. 5, т. 5 от закона.

2.2. ПОЛИЦИЯ - МВР

Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и 
централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите 
на гражданите, националната сигурност и обществения ред.

Полицейските и младши полицейските инспектори са държавни служители от 
териториална полиция в структурите на МВР, които изпълняват служебните си задължения в 
определените им за обслужване райони. 

Правомощията на полицейските служители се определят от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, Правилника за прилагане на ЗМВР, действащата 
законова и подзаконова нормативна уредба.

Действията на полицейските служители, при получаване на сигнал за домашно 
насилие са регламентирани в Закона за защита от домашното насилие, Правилник за 
приложение на Закона, „Методически указания (рег. No Iз-717/05.04.2012г.)”,2 които са 
утвърдени от министъра на вътрешните работи и се прилагат от всички служители.

Национални стратегически документи по темата за домашно насилие са 
Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2013 година 
(Решение на Министерски съвет № 207/29.03.2013 г.)3, Стратегията за превенция на 
престъпността 2012-2020 г. (Решение на Министерски съвет № 325/25.04.2012 г.).4

Съвета на Европа прие преди две години нова Конвенция за превенция и борба с 
насилието срещу жени и домашното насилие5 (07.04.2011 г.). Конвенцията е отворена за 
ратификация на 11.05.2011г. в Истанбул, по време на срещата на Министрите на външните 
работи на 47-те страни-членки на Съвета на Европа.

2 Необнародвани, за служебно ползване в системата на МВР.
3 Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2013 г., http://www.stopech.sacp.government.
bg/?sid=child_bg&ptype=news&nid=0000000098, 
4 Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020), http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1C7B7405-535B-4017-913F-CE5959D-
C0DDD/0/Strategy_prevention_2012_2020.pdf
5 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Bulgarian.pdf
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От три година е в сила Инструкция №Iз-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване 
на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и 
Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие.6 

Според нашите наблюдения до момента не се използват ефективно разписа ните 
механизми за взаимодействие между полицейските служители и социалните работници. 
Не са създадени работни контакти и не е установена постоянна комуни кация по темата 
за домашното насилие. Служителите на двете ангажирани министер ства си сътрудничат 
основно при защита на деца от домашно насилие,7 но все още липсва взаимодействие за 
защита на пълнолетни жертви на домашно насилие. 

Под ръководството на Министерство на правосъдието е изготвен Координа ционен 
механизъм за взаимодействие на институциите при случаи на домашно насилие, който 
предстои да бъде подписан от ангажираните с проблема на домашното насилие институции 
и организации.

За подобряване на практиката биха могли да се използват ресурсите на неправител-
ствените организации, с опит в превенцията на домашно насилие (доставчици на социални 
услуги) и капацитета на местните власти. Темата за домашното насилие може да бъде 
успешно представена и да се търси решаване на проблеми в Комисията за обществен ред 
и сигурност (КОРС), която е орган към общинския съвет. Подобни комисии бяха създадени 
в много общини преди около 10 години, в рамките на интегриран модел „Полицията в 
близост до обществото“, който се координира от МВР.8 В община Разград има създадена 
КОРС, която е одобрила „Работна картата №3: Оценка на състоянието и мерки за 
ограничаване на домашното насилие. Защита на децата и жените в риск. Проблеми с 
нелегалния трафик на хора, с цел трудова и друга експлоатация.“9

Проблемите с домашното насилие трябва да се решават в сътрудничество и коор-
динация между институциите. Необходимо е да започне процес на регионално планиране 
на мерките за изпълнение на Националната програма за превенция и защита от домашно 
насилие за 2013г. За да има траен ефект и успех в намаляване на случаите на домашно 
насилие трябва да се планират мерки на областно ниво, като се експериментира и на 
ниво община в 10 най-големи градa в България. Друг успешен вариант може да бъде 
въвличане на НПО с опит по темата в посока изработването на общински програми 
в тези центрове. Именно една от насоките в тази област е посочена и в Стратегия за 
превенция на престъпността (2012-2020).10 До момента не е използван пълният капацитет 
на гражданските организации, за да се набележат устойчиви мерки за превенция на 
домашното насилие, обучение на специалисти, обмяна на опит и добри практики. 

Усъвършенстването на общ модел за работа между институциите и неправител-
ствените организации би подобрило качеството на предлаганите услуги за жертви на до-
маш но насилие и извършителите. 

Неправителствените организации са водещи в процеса на превенция на домашното 
насилие в България, но все още липсва сериозно участие на местните власти и на дър-
жавните институции. До момента държавата не се е ангажирала системно да подпомага 
НПО, като доставчици на социални услуги; разкриване на нови кризисни центрове и други 
иновативни форми на работа.

6 http://www.ngo-rz.org/zakoni/instrukciq.pdf. Обн. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010 г.
7 Регламентирано съгласно Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 
насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, 15 март 2010 г., http://sacp.government.bg/deinosti/sporazumenie-deistvia-
deca-risk/
8 Интернет-страница на МВР, http://gdnp.mvr.bg/Policiata_v_blizost/default.htm
9 Обществен договор за ред и сигурност в Община Разград, http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article
&id=2061%3A2012-06-18-16-06-55&catid=28%3A2010-09-08-13-03-53&Itemid=200&lang=bg
10 Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020), с.30, http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1C7B7405-535B-4017-913F-
CE5959DC0DDD/0/Strategy_prevention_2012_2020.pdf
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„Сътрудничество с неправителствения сектор по въпросите на превенцията 
сред пострадалите от домашно насилие“ е една от конкретните насоки са работа по 
„превенция с лица и групи в риск от виктимизиране“ пред централните институции, 
местните им структури и местните власти.11

Домашното насилие се характеризира с криминогенен и виктимогенен фактор,12 
като полицейските служители извършват основните и първоначални действия, предвидени 
в Закона за защита от домашно насилие. Те установяват първоначален контакт с жертвите и 
извършителите на домашно насилие, затова ясни методически указания за тяхната работа 
биха улеснили действията им в конкретни ситуации. 

Други функции на полицейските и младши полицейските инспектори се възлагат по 
изключение с писмена заповед за определен срок от началника на РПУ.

Полицията е основната институция, към която се обръщат за помощ жертвите на до-
маш но насилие. „Пострадалите от престъпления са средно 71124, като 36,2% от тях са жени 
и 3,9% деца (1,6 малолетни и 2,3% - непълнолетни). Значителна част от пострадалите – жени 
и деца са жертви на домашно насилие. Поради високата латентност на домашното насилие 
значителна част от пострадалите не попадат в полицейската статистика”13.

Жертвите на домашно насилие са една от осемте групи и лица в риск, които са 
иден ти фи цирани от Правителството на България. В тази връзка са планирани насоки за 
работа в общността и превенция в семейството: Разработване на програми за превенция 
на домашното насилие и стимулиране на нагласи за нетърпимост към него14. Латентността 
или така наречента „скрита престъпност” е определящият фактор, за да се изведе ясна и 
точна статистика за престъпленията по Закона за защита от домашно насилие. Много от 
пострадалите граждани не подават сигнал и за тях няма никаква актуална информация в 
институциите.

„Виктимизацията нараства и поради факта, че гражданите често не позна
ват дейността на институциите и неправителствените организации, от които 
биха могли да потърсят помощ, изпитват недоверие или са разочаровани от тях 
поради формализма или липсата на координация помежду им. Значителна част от 
пострадалите са жертви на домашно насилие, към което обществото все още 
проявява търпимост и безразличие.”15

Полицейските служители установяват първоначален контакт с жертвите и извър-
ши тели на домашно насилие; полицаите трябва да съдействат на лицата, за да им бъде 
оказана необходимата психологическа, социална или правна помощ. Често пъти полицей-
ските служители са затруднени в работата си, защото много граждани не познават 
дейността на институции и неправителствени организации; нямат ясна представа към кого 
да се насочат, за да получат съдействие. 

Полицейския служител трябва да получи точна и пълна информация от лицето, него-
вите лични данни и да изясни фактите по случая. Полицейската практиката показва, че при 
първоначания разговор, обясненията или показанията имат най-голяма точност, тъй като 
емоционалният момент е един от определящите фактори. 

Всеки полицейски служител трябва да бъде запознат как да действа при подаден 
сигнал съобразно Закона за защита от домашно насилие. С цел добра координация между 
служителите на МВР и другите ангажирани институции, е необходимо да се определи 
точната роля и задача на всеки един от тях. Чрез практически обучения и споделянето на 
добри практики между институциите се повишава информираността и квалификацията 
11 Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020), с.30, http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1C7B7405-535B-4017-913F-
CE5959DC0DDD/0/Strategy_prevention_2012_2020.pdf, с.34.
12 Пак там, с.29.
13 Пак там, с.30-31.
14 Пак там, с.30-31.
15 Пак там, с.21
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на полицейските служители. Обмяната на опит между институциите е насочена да 
подобри общата координация на процеса за превенция на домашното насилие - изграден 
механизъм за работа между институциите би подобрил резултата.

Действия при получен сигнал за извършено домашно насилие:16

• Когато е налице кризисна ситуация или отправена заплаха за насилие, 
обикновено се получава сигнал в дежурната стая на РУП, в чиито район се 
случва насилието;

• В повечето случаи сигналът се подава от съседи и/или близки.

Оперативният дежурен събира информация относно:

• Име адрес и телефонен номер на подалия сигнала, както и дали е пострадал, 
свидетел, служител и т.н.;

• Място на извършване на домашно насилие;

• Пострадали лица - установява дали извършителя е все още на местопроиз-
шествието, а ако не е - търси да получи информация за неговото евентуално 
местонахождение.

Оперативният дежурен изпраща най-малко двама полицейски служители на 
мястото на извършване на домашно насилие.

Полицейските служители:

• Посещават мястото на извършване на домашно насилие;

• Предприемат се действия за отделяне на пострадалото лице от извършителя;

• В случай на необходимост осигуряват предоставяне на медицинска помощ и 
запознават пострадалото лице с правото да изиска документ от медицинско 
лице;

• Когато има данни за извършено престъпление от общ характер, уведомяват 
оперативен дежурен за изпращане на дежурна оперативна група.

Молба до полицейските органи съгласно чл. 4 , ал. 2 от ЗЗДН

• В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на 
пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на МВР за 
предприемане на мерки, съгласно Закон за МВР;

• Органите на МВР предприемат всички мерки за запазване живота и здравето на 
лицето, като могат по своя преценка да използват целия набор от полицейски 
правомощия, предвидени в ЗМВР.

Действия по отношение извършителя на домашно насилие:

• Снема се писмено обяснение;

• Извършителят се информира, че е нарушил закона и неговото поведение е 
противоправно; 

• Уведомява се за отговорността, която носи;

• Съставя се протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР, като копие от него се 
предоставя на пострадалото лице при поискване;

16 Методически указания (рег. No Iз-717/05.04.2012 г.), утвърдени от министъра на вътрешните работи.
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• При наличие на предвидените в чл. 63 от ЗМВР предпоставки, полицейският 
служител задържа извършителя и го отвежда в РУП, като изготвя доклад;

• При наличие на данни за извършено престъпление от общ характер, уведомя ва 
оперативния дежурен за изпращане на дежурна оперативна група за предпри-
емане на неотложни действия по разследване или на процесуални действия.

Действия на полицейския служител по отношение на жертви на домашно насилие:

• Подпомага пострадалото лице при обсъждане на възможности да остане при 
приятели, близки или да бъде настанено в убежище;

• Осигурява транспортирането на лицето до безопасно място в същото населено 
място;

• Оказва съдействие за вземане на вещи от първа жизнена необходимост, ако 
жертвата желае да напусне жилището; 

• При желание от страна на пострадалото лице, осъществява връзка с оперативен 
дежурен за получаване на информация за настаняването му в специализирана 
институция – адреси на доставчици на социални услуги; 

• Предоставя на пострадалото лице координати за връзка с разследващия 
полицай в случай на образувано досъдебно производство;

• Изготвя доклад за отразяване на случая на домашно насилие.

Полицейските служители следят за изпълнение на издадена заповед за защита и 
заповед за незабавна защита, когато районен съд е наложил следните мерки по чл. 5, ал.1, 
т.1, 2 и 3 от ЗЗДН:

• Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно наси-
лие;

• Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, 
определен от съда;

• Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, место-
ра ботата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при 
условия и срок, определени от съда.

Полицейският служител, на който е възложено да следи за изпълнение на запо ведта 
за защита:

• Попълва таблица по образец;

• Систематизира и съхранява всички материали, свързани с контрола по изпълне-
ние на заповедта до изтичане на срока на наложените мерки за защита;

• Провежда беседи с извършителя на домашно насилие; 

• Провежда беседа с жертвата на домашно насилие;

• Писмено предупреждава извършителя на домашно насилие, да спазва мерките 
по ЗЗДН, наложени от съда;

• Разяснява на извършителя, че неизпълнението на заповед за защита от домаш-
но то насилие е престъпление по чл.296 от НК и се наказва с лишаване от 
свобода до три години или глоба до пет хиляди лева;
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• Съставя доклад за проведените беседи, установените факти, предприетите 
действия спрямо жертвата/извършителя на домашно насилие.

Действия на полицейските служители при констатирано нарушение на заповед за 
защита: 

• Неизпълнението на заповед за защита е умишлено престъпление от общ 
характер, което се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до 
пет хиляди лева;

• Извършителят се задържа за срок от 24 часа и се уведомяват органите на 
прокуратурата;

• Когато има данни за извършено престъпление от общ характер, уведомяват 
оперативен дежурен за изпращане на дежурна оперативна група.

Координация и контрол:

• Определен е национален координатор;

• Директорите на ОД на МВР са определили със заповед регионални координа-
тори;

• Началниците на РУП определят със заповед служители, които да осъществяват 
контакти с доставчиците на социални услуги; 

• Ежемесечно актуализиране списъка на доставчиците на социални услуги за 
съответната територия, които работят по проблемите на домашното насилие.

2.3. ПРОКУРАТУРА

Съгласно чл. 296. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 10.04.2009 г., 
изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Който попречи или осуети по какъвто 
и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от 
домашното насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет 
хиляди лева.

С допълнението на тази алинея законодателят криминализира неизпълнението 
на заповед за защита от домашното насилие. От този момент прокурорите започна ха да 
работят по този закон (ЗЗДН) от неговата наказателноправна гледна точка. Неизпъл нението 
на някоя от ясно дефинираните мерки води до наказателно преследване на извършителя. 
Във всички случаи за нарушение на Заповедта следи пострадалия и сигнализира МВР или 
Прокуратурата по неговото местонахождение. 

Практика в момента в РП-Исперих и РУП-Исперих, след като има сигнал до 
полицията, лицето да се задържа за срок от 24 часа в полицията на осн. чл.21 ал.3 от ЗЗДН и 
успоредно да започне наказателно преследване. 

Прокуратурата реагира най-бързо, когато сигналът за нарушение (неизпълнение) се 
подаде в МВР. В такива случаи пострадалия се посещава от патрулен автомобил на МВР и 
ако насилника е още – той бива задържан. А ако не е там, започва на момента неговото 
издирване и задържане. В такива случаи наказателното производство се започва в една от 
бързите форми: Незабавно или Бързо производство. Незабавното се разследва в 3-дневен 
срок, а бързото - в 7-дневен срок. В тези случаи прокурорът решава делото по най-бързия 
начин: незабавното - веднага, а бързото производство - в 3–дневен срок. Ако се внесе 
обвинителен акт в съда, при незабавното производство делото се разглежда от съда същия 
ден, а при бързото производство - в срок до 7 дни. По този начин се получава правосъдие в 
най-кратък срок.
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Ролята на прокуратурата за работа по проблема основно е посочена в чл. 127 т. 3 
от Конституция на Република България – Прокуратурата привлича към  отговорност 
лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни 
дела от общ характер. 

Друга функция е да консултира и напътства лица, пострадали от домашно насилие 
към завеждане на дело по ЗЗДН и снабдяване със Заповед за защита от домашно насилие и 
впоследствие прилагане на наказателна репресия при неизпълнение на Заповедта.

В прокуратурата не се води специален регистър за Домашно насилие. Унифици рана 
информационна система на Прокуратура Република България може да изведе в рамките 
на няколко минути, колко дела са били образувани за престъпления по чл.296 ал.1 от НК, 
под каква форма е водено разследването, кой прокурор го е решавал, с какъв акт се е 
произнесъл, какво решение или присъда е постановена от съда, срещу кое лице е водено 
делото и кой е пострадалия. Регистър за такива дела има в Районния съд по силата на ЗЗДН. 

Интересен казус от работата следва да се приеме съдебно дело в РС-Исперих. Обви-
ни телният акт е внесен за пето по ред неизпълнение на заповед за защита от домашно 
насилие. Срещу лицето до сега са постановени три наказания „глоба” и едно „лишаване 
от свобода” условно. Отделно от това за шести случай от лицето, на разследване в РУП-
Исперих се намира друго дело. Мотивите на извършителя, които сочи са, че бившата 
му съпруга му изневерявала и поради това, в нарушение на заповедта отивал при нея и 
изисквал обяснение за поведението от предходния им съвместен живот. Отделно от това 
той изтъквал пред бившата си съпруга, че в момента се препитава месечно със 100 лв., а 
останалите пари били удържани във връзка с плащането на наложените глоби.

2.4. ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – АСП

Всеки случай на домашно насилие е уникален. Няма универсален алгоритъм, 
който да насочва социалния работник как да действа. Често ключов фактор при успешно 
решаване на случай, са личната преценка на социалния работник на нормативните доку-
менти и опитът му в работа с жертви на домашно насилие. За професионализъм при предо-
ставяне на социални услуги е необходимо социалният работник да познава много добре 
правната рамка, която определя неговата работа.

Дейността на социалните работници е регламентирана в Закона за социално 
подпомагане17, Закона за интеграция на хората с увреждания18, Закона за семейните 
помощи за деца19, Закона за закрила на детето20, Семеен кодекс21 и правилници за тяхното 
приложение. В областта на домашното насилие дейността е регламентирана в Закона за 
защита от домашно насилие22, Правилник за прилагане на Закона за защита от домашно 
насилие23, Инструкция Iз–2673/10.11.2010 г.24, писма от Агенцията за социално подпомагане 
към Министерството на труда и социалната политика (АСП/МТСП).

Социалният работник:

• Приема клиентите, имащи проблеми с организиране и поддържането си; 

• Проучва битовите, медицинските, финансовите, социалните и личностните 
причини за възникване на проблема; 

17 Закон за социалното подпомагане, http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
18 Закон за интеграция на хората с увреждания, http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 
19 Закон за семейните помощи за деца, http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920
20 Закон за закрила на детето, http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825
21 Семеен кодекс, http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484
22 Закон за защита от домашното насилие, http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151
23 Правилник за прилагане на Закона за защита от домашно насилие, http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135684122
24 Инструкция Iз-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействие между органите ма Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие, обн., ДВ, бр. 94 от 
30.11.2010 г., http://www.asp.government.bg/ASP_Files/PNO/INSTRUKCIQ_z2673_ot_10112010_g_za_reda_za_osysestvqvane_na_
vzaimodejstvieto.htm
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• Проучва личностните и социалните причини за възникване на проблема в 
общуването или приспособяването на клиента към обществото; 

• Оказва съдействие на клиента за получаване на социална, финансова, 
административна или друга подобна помощ.

На териториалните структури на Агенция за социално подпомагане/МТСП са вме-
не ни конкретни ангажименти при работа по случаи на домашно насилие във връзка с 
приетата от Министерски съвет Национална програма за превенция и защита от домашно 
насилие за 2013 г.,25: 

• Да поддържа информация във връзка с временното определяне на местожи-
телство то на детето;

• Да насочва пострадалото лице към програми за възстановяване.

Редът за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството 
на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика е регламентирано 
с Инструкция Iз-2673/10.11.2010г.26 Инструкцията насочва социалните работници 
и полицейските служители относно обмяна на информация между тях и реда за 
осъществяване на съвместните им дейности.

„В случаите, когато сигналът касае непълнолетно лице се прилага Координа
ционния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие 
или в риск от насилие”.27

„Производството за издаване на заповед за защита от домашно насилие може 
да се образува по искова молба на директора на ДСП, в случаите, когато пострадалото 
лице е непълнолетно, поставено под запрещение или е лице с увреждане. Молбата 
се подава в срок от един месец от акта на домашно насилие. При възможност и 
капацитет на семейството следва да се иска отстраняване на извършителя на 
домашно насилие от адреса, а не извеждане на пострадалото лице.”28

На социалните работници се дава възможност да започнат производство 
по издаване на заповед за незабавна защита, когато жертва на домашно насилие е 
непълнолетно или малолетно лице. Пострадалото лице се нуждае от закрила и оказване 
на помощ и съгласно българското законодателство, такава следва да му бъде указана. 
Законодателят смята, че семейната среда и обстановката, която е позната на детето – 
жертва на домашно насилие, би спомогнала за по-ефективното справяне с проблема. На 
социалните работници е дадена възможност с молба до компетентния районен съд, чрез 
издадена от него съдебна заповед за незабавна защита извършителят да бъде изведен от 
семейното жилище.

„Като доказателствено средство в съдебното производство могат да бъдат 
приложени протоколи, доклади и други документи, издадени от ДСП, от лекари и/
или психолози, консултирали пострадалото лице, документи от юридически лица, 
извършващи  социални услуги и вписани в регистъра на АСП.”29

Работата с жертви на домашно насилие изисква прецизност и точност от страна 
на социалните работници. Всички приложими към досието на жертвата протоколи и 
медицински удостоверения могат и следва да бъдат приложени като доказателство в съда. 

25 Одобрена с Решение No207/29.03.2013 г.
26 Инструкция Iз-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействие между органите ма Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие, обн., ДВ, бр. 94 от 
30.11.2010 г., http://www.asp.government.bg/ASP_Files/PNO/INSTRUKCIQ_z2673_ot_10112010_g_za_reda_za_osysestvqvane_na_
vzaimodejstvieto.htm
27 Писмо от Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане/Министерство на труда и социалната 
политика, No 9103-33/14.06.2013 г.
28 Пак там.
29 Пак там.
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Издадените документи от лекари, психолози, социални работници, удостоверяващи акта на 
домашно насилие имат доказателствена тежест в съда и могат да бъдат използвани в полза 
на жертвата. С цитираното писмо Агенцията за социално подпомагане дава указания на 
социалните работници да използват събраните в хода на тяхната работа документи, с цел 
оказване на нужната подкрепа на жертвите.

Социалните работници имат задължение да оказват пълно съдействие на жертвите 
на домашно насилие и при необходимост да предоставят всички необходими документи, в 
законово определения срок.

„Когато в молбата на лицето се съдържат данни, че органите на МВР и други 
държавни администрации или общини разполагат с писмени доказателства по случая, 
те незабавно издават заверени преписи от тях при поискване от пострадалото лице, 
неговия представител или пълномощник или по искане на съда.”30

Служителите на Дирекция за социално подпомагане имат ясно определени 
ангажименти при установен случай на домашно насилие, съгласно Национална програма за 
превенция и защита от домашно насилие за 2013.31

„Директорът на ДСП незабавно уведомява органите на МВР по 
местоизвършване на всеки акт на домашно насилие или нарушение, свързано с 
изпълнение на заповед за защита от домашно насилие, включително по телефон и 
факс”.32

„Всички лица, които се обърнат към ДСП, могат да бъдат консултирани от 
служители на отдел „Хора с увреждания и социални услуги (ХУСУ), отдел „Социална 
закрила” (ОСЗ) и отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за правото им на защита по реда 
на ЗЗДН, както и да бъдат насочени към социалните услуги или НПО, представящи 
подкрепа на лица, жертва на домашно насилие. В компетентностите на ДСП е да 
насочи лица, самоопределили се като жертва на домашно насилие и лица, които 
служителите разпознават като такива, към действащи програми за социално, 
психологическо и правно консултиране и към други специалисти и интердисциплинарни 
консултации, както и към социални услуги резидентен тип (кризисен център, Център за 
временно настаняване или звено „Майка бебе”).”33

Социалните работници, при първия контакт с жертвата на домашно насилие, 
уточняват нейните потребности и я насочват към специалист: психолог, юрист или към 
социални услуги, които предоставя НПО. Взаимодействието между отделните институции, 
при работа с жертви на домашно насилие е изключително важно и полезно за качественото 
на предоставените услуги.

„Когато лице, пострадало от домашно насилие, отправи молба за настаняване 
в „Кризисен център” се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. 
Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се 
настанява заедно с него.”34

По искане на жертвата от домашно насилие, тя може да бъде настанена в „Кризисен 
център”. Поради силно надделелите чувства на страх за личния й живот, тя търси средства 
за самосъхранение. Законът дава възможност жертвата, да поиска временно настаняване. 
Отдалечаването от извършителя и средата, която напомня за преживелия страх, помагат 
психически на жертвата да се справи по-лесно с проблема.

30 Писмо от Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане/Министерство на труда и социалната 
политика, изх. No 9103-33/14.06.2013 г .
31 Национална програма за превенция на домашното насилие за 2013 г., Решение No207/29.03.2013 г . на Министерски съвет
32 Писмо от Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане/Министерство на труда и социалната 
политика, No 9103-33/14.06.2013 г .
33 Пак там.
34 Пак там.
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Социалните работници оказват необходимата подкрепа на жертвите на домашно 
насилие. Специално внимание законодателят отделя на майки с деца до 3 годишна възраст, 
като взема в предвид тяхната уязвимост.

„Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка 
на дете, ненавършило 3годишна възраст и има риск от изоставяне на детето, то се 
настанява незабавно заедно с детето в Звено „Майка и бебе”. В случай, че майката е 
придружена от свое дете навършило 3 години, то също се настанява заедно с нея.”

Агенцията за социално подпомагане/МТСП е изпратила писмо до Директорите на 
регионалните дирекции за социално подпомагане.35 Писмото е във връзка с ангажимента 
на АСП да ръководи методически представянето на социалните услуги, насочени в посока 
уеднаквяване на практиките за доставчици на социални услуги, в подкрепа на пострадали 
хора от домашно насилие. Изработените стандарти за работа на случаи на домашно 
насилие имат за цел да се популяризират, сред доставчиците на социални услуги, а те от 
своя страна да ги прилагат по лична преценка.

Необходимостта от прилагане на утвърдени модели и практики при превенция 
на домашното насилие, налага изработването на стандарти, които да се прилагат от 
доставчиците на социални услуги и да подобрят работата на институциите. През месец 
септември 2013г. АСП одобри за ползване девет стандарта и две програми, които 
подпомагат работата с жертви и извършители на домашно насилие. Специално са 
дефинирани ключови дейности – кризисна интервенция, социална работа, работа с жертви, 
психологическо консултиране, работа в извършители, мобилна работа, юридически услуги, 
гореща телефонна линия, работа с жертви на домашно насилие, чиито майчин език не е 
български, трудово посредничество.

• Стандарт на програма за кризисна интервенция при случаи на домашно 
насилие;

• Минимални стандарти за услуги за пострадали от домашно насилие. 
Юридически услуги за лицата, пострадали от домашно насилие;

• Програма за намиране на работа и предприемачество при пострадали от 
домашно насилие;

• Стандарт на програма за психологическо консултиране при случаи на домашно 
насилие;

• Стандарт за програма за социална работа при случаи на домашно насилие;

• Стандарт за работа в подслони за жени и деца, жертви на насилие;

• Стандарт на програма за работа с жертви на домашно насилие, чийто майчин 
език не е български;

• Стандарт на програма за мобилна работа при случаи на домашно насилие;

• Стандарти за предоставяне на социалната услуга в общността – Кризисен център 
за пострадали от домашно насилие;

• Програма за работа с извършители на насилие;

• Методика за начина на предоставяне на социалната услуга „Гореща телефонна 
линия за хора, преживели насилие”.

Ясно определените правила и норми в стандартите помагат на социалните работ-
ници и доставчиците на социални услуги, да определят своята роля при работа с жертвата 

35 Писмо от Янита Манолова, заместник-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане/Министерство на труда 
и социалната политика, No 9109-2/11.09.2013г.
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от домашно насилие. Институционалният метод на работа цели да повиши компетентността 
на служителите, ангажирани с домашното насилие. 

Взаимодействие с други институции: 

В отделните структурни звена е нужно да се подобри координацията между 
институциите и да се повиши тяхната компетентност. Чрез утвърдените стандарти и 
методики за работа, Министерството на труда и социалната политика насочва своето 
внимание в тази посока.

Основните дейности, извършвани от РДСП36 и ДСП при защита от домашно насилие, 
са разписани в Инструкция №Iз-2673/10.11.2010г.37 

Според наблюдението на екипа на Консултативния център по проблемите на 
домашното насилие в град Разград до момента на практика не се прилага Инструкцията и 
липсва сътрудничество между полицейски служители и социални работници. 

Взаимодействието с другите институции се осъществява чрез:

1. Обмен на информация за:

• Постъпили молби за защита от домашно насилие;

• Изпълнение на мерки за защита;

• Създадени програми за превенция и защита от домашно насилие.

2. Извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие:

Действия на РДСП - чл.7 от Инструкцията

(1) В началото на всяко шестмесечие РДСП предоставя на ОДМВР информация 
за регистрираните доставчици на социални услуги, подходящи за лица, пострадали от 
домашно насилие, и развиващи дейност в района на териториалната им компетен тност.

(2) Когато в съответния район бъде регистриран нов доставчик на социални услуги, 
подходящи за лица, пострадали от домашно насилие, РДСП предоставя в едномесечен срок 
на ОДМВР /СДВР информация за тях.

(3) Обменът на информация се осъществява от координатори, определени със 
заповед на директорите на ОДМВР/СДВР и РДСП.

Действия на ДСП – чл.8 от Инструкцията

(1) Директорът на ДСП незабавно уведомява органите на МВР по местоизвършване 
на всеки акт на домашно насилие или нарушение, свързано с неизпълнение на заповед за 
защита от домашно насилие;

(2) Органите на МВР предприемат необходимите действия съгласно НПК при :

• Нарушение, свързано с неизпълнение на заповед за защита от домашно 
насилие;

• Престъпление от общ характер.

Чл. 9 Органите на МВР уведомяват директора на ДСП, когато в структурите на МВР 
бъде получен сигнал за домашно насилие над:
36 Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) провеждат държавната политика в областта на социалното 
подпомагане в т.ч. и по закрилата на детето на територията на една административна област. 
37 Инструкция Iз-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействие между органите ма Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие, обн., ДВ, бр. 94 от 
30.11.2010 г., -http://www.asp.government.bg/ASP_Files/PNO/INSTRUKCIQ_z2673_ot_10112010_g_za_reda_za_osysestvqvane_na_
vzaimodejstvieto.htm 
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1. Непълнолетно лице;

2. Лице, поставено под запрещение;

3. Лице с увреждане;

4. Малолетно лице.

Уведомяването се извършва незабавно след получаване на сигнала, включително по 
телефон и факс.

Чл.10. Органите на МВР и АСП осъществяват взаимодействието си по защита на деца 
от домашно насилие при постъпили сигнали непрекъснато и извън установеното време.

Взаимодействието между двете институции се осъществява при всички случаи 
на деца преживели насилие, неглижиране или наличие на опасност за живота и 
здравето им съгласно разписан Координационен механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисна интервенция, които имат за цел да регламентират конкретните задължения за 
взаимодействие на ангажираните субекти при случаи на деца в риск – жертви на насилие 
или в случаи, при които е необходима кризисна интервенция.

Действия при сигнал за домашно насилие:

• Директорът на ДСП осигурява социален работник за проверка на сигнала;

• След предварителна проверка на сигнала социалният работник, на когото е 
възложен случая, набелязва необходимите мерки в рамките на 24 часа;

• При необходимост работата по сигнала се планира съвместно с полицейски 
служител от РУП по местоизвършване на акта на домашно насилие;

• В случаите, при които полученият сигнал се отнася за дете, извършило или 
пострадало от домашно насилие, в планираните действия от страна на МВР 
задължително участва и инспектор ДПС;

• Във всеки отдел “Закрила на детето” (ОЗД) при ДСП началникът на отдела 
определя отговорен социален работник, който извършва проверката на сигнала 
в срок до 24 часа от постъпването му;

При наличието на непосредствен риск за детето и майката, социалната служба изда-
ва направление за ползване на социална услуга – Кризисен център, Звено “Майка и бебе”, с 
цел осигуряване на защитена среда.

2.5. РАБОТЕЩИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ

Проблемът с домашното насилие не е приоритет на личните лекари и остава встра-
ни за тях. Медицинските служители до момента отказват да бъдат обучавани по темата. 
Центровете за спешна помощ не са обучени как да реагират адекватно на случаи на 
домашно насилие. Няма напредък спрямо 2009 година, когато споделихме, че „В Приемно
спешно отделение на болницата са отказали да приемат нуждаещият се гражданин с 
мотив липса на здравни осигуровки, направление от лекуващ лекар и защото не можел 
да заплати 3540 лв.”38

Много рядко медицинските служители насочват пострадали лица към Консулта-
тивния център по проблемите на домашното насилие. Според нас до момента липсва 
желание за сътрудничество по проблема. Въпреки това, личните лекари и медицинските 

38 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, октомври 
2009 г.
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заведения са неизползван ресурс за превенция на домашното насилие. Затова ние ще 
насочим нашите усилия и ще работим целенасочено за включване на здравните специ-
алисти и заведения в процеса на превенция на домашното насилие.

Здравните работници – лекари, фелдшери и сестри, особено общопрактикуващи 
лекари, имат възможност също да оказват непосредствена подкрепа и ориентация за 
действия за справяне при наличие на белези за насилие. Често, обаче този феномен 
продължава да бъде подценяван включително и от тях. В повечето случаи те не се 
задълбочават при анамнезата за източника на травмите, въпреки че са наясно или 
подозират причината. Общо практикуващите лекари пък се опасяват от реакцията на семей-
ствата и се оправдават със задължение за опазване на професионалната тайна. Някои се 
страхуват и не желаят да си навличат неприятности като предпочитат да дадат транквиланти 
или болкоуспокояващи на пострадалия, вместо да се намесят по-активно. Когато един 
лекар прецени, че жената е жертва на семейно насилие, трябва да установи степента на 
нанесената травма и какви са физическите и психическите последствия от насилието: 
състояние на тревожност, депресивност, евентуален посттравматичен стрес и да обсъди 
заедно с нея ползата от лечението. 

Изследване на отношението на общопрактикуващите лекари към семейното наси-
лие показва, че макар те да имат задължението да разпознават белезите му и да лекуват 
пострадалите, като следят и състоянието им, те трябва да ги насочват към съответните 
други специалисти или звена. Те обаче твърдят, че не се чувстват достатъчно опитни, за 
да доведат лечението докрай. Затова медицинските свидетелства са невинаги оформени 
добре, а това са документи с основно значение за експертиза за предпиремане на мерки 
по ЗЗДН.39 В Интернет сайта на Хуманитарен Институт40, предназначен за европейските 
здравни работници, се предлагат идеи за подход към решаване на трудния проблем за 
справяне с домашното насилие.41 Съобщения във вид на афиши, диплянки и други средства 
информационни материали, разкриващи насилието над жените, могат да помогнат. От 
лекарите се очаква да предлагат систематично разкриване на белезите на насилие по време 
на прегледите, по-специално при бременните. Това се отнася задължително и до спешните 
отделения. Въвеждането на начини на разкриване на насилието включва съвместен 
труд на всички – лекари, психолози, акушерки и социални работници. Всички те заедно с 
асоциациите биха могли да работят съвместно за наблюдение, диагностика, консултиране и 
терапия на жертвите. 

3. КОНСУЛТИРАНЕТО И СЪВЕТВАНЕТО В ПОМАГАЩИЯ 
ПРОЦЕС 

3.1. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧНО УТОЧНЯВАНЕ

Консултиране, консултация - взаимодействие между двама или няколко души, 
в хода на което се използват определени професионални знания на консултанта за 
оказване на помощ при решаване на текущи проблеми или при подготовка на програми 
за развитие на консултирания42. Действията на консултанта се оценяват като катализатор, 
който облекчава работата за оказване на помощ на клиента. Консултантът изслушва, 
подпомага потребностите при избора и разяснява последствията от различни алтернативи. 
Той дава възможност на консултирания по-системно да изложи, осъзнае и обективно 
да оцени проблемите пред него с цел разширяване възможни варианти на поведение 
и самостоятелен избор на най-подходящия за него. Консултантът също съобщава нова 
информация, която не е била достъпна или известна по-рано за консултирания или 

39 Морван, С. Лекарят, изправен пред семейно насилие. Дисертация за доктор по медицина, Университет Париж – VI- „Пиер и 
Мари Кюри”, 2000.
40 www.sivic.org.
41 Ириагойен, с. 184.
42 Caplаn,G. The Theory and Practice of Mental Health  Consultation, N.Y.: Basic Books, 1970.
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освежава паметта му и актуализира предишни познания.43. При консултирането по опреде-
лен случай се акцентира върху конкретния клиент, който може да бъде отделен индивид, 
семейство, двойка, група или по-голяма общност. Консултантът оказва помощ и на други 
специалисти, които работят непосредствено с клиента (педагози, инструктори, треньори, 
терапевти, наставници).

Въпреки че консултантът често дава информация, която помага на консултирания да 
погледне своя проблем от друг ъгъл или да подходи към разрешаването му по друг начин, 
то в много случаи това не е достатъчно за разрешаването му. Нерядко на консултирания 
е необходима непосредствена помощ, за да приведе новото знание в действие, от 
концентрация на вниманието върху спецификата на взаимодействие. Съществуват 
различни видовете консултиране - в зависимост от клиента и конкретната ситуация, в 
която се намира, формата, подхода, степента на директивност, характера и съдържанието) 
на проблема, институцията и др. На български език думата консултиране, консултация се 
използват и в смисъл на допитване до вещо лице за мнение или съвет, питане, съветване, 
съвещаване, информиране и др.

Съветване, съвет – основен вид оказване на помощ, който може да бъде и елемент 
от процеса на консултиране, но може да се осъществява самостоятелно. Той се състои в 
предлагане на съвети, насоки, препоръки, информиране и ориентиране на лаик (дилетант, 
несведущ, “неграмотен”) от познавач, вещо лице (специалист, експерт, компетентен, 
запознат, информиран, ерудит и т.н.). Съветването може да се извършва не само, когато 
има заявена потребност или желание за това, а и с превантивна, педагогическа , предпазна, 
предупреждаваща или друга цел. Формите на съветването за разлика от консултирането, 
могат да бъдат и монологични и непреки, едностранни, без директна обратна връзка. То 
се осъществява на базата на обобщен опит или изпробвано структурирано познание във 
вид на рецепти, правила или указания. Съветването е най-близо до информирането като 
най-неперсонализирана форма за оказване на помощ и ориентация за незапознатите. 
Близки по значение са думите учене, поучаване, препоръчване, насочване, напътване, 
упътване, водене, ръководство, помощ, подкрепа, подпомагане, ориентиране, осветляване, 
просвещаване, образоване, информиране. Възпитанието е целенасочено взаимодействие 
между два субекта в индивидуална или групова форма, в процеса на което се осъществява 
ръководство на развитието на личността на възпитаниците от страна на педагог, 
професионално подготвен за организиране и управление на подходяща възпитателна 
дейност.

В английски език се употребява думата “counsel” в няколко значения - като 
съще стви телно: 1. Съвещание, обсъждане, разискване; 2. Съвет; като глагол съветвам, 
посъветвам, давам съвет; препоръчвам, настоявам за. Counselor - човек, който дава съвети, 
предложения, съветник. В Америка и в Ирландия дори адвокатът се нарича съветник 
по право- “counselor” at law44. Съветването се обозначава също и с думите “advising “ и 
“consultation”. Хората, които осъществяват това са, “advisor“ и “consultant” - специалист, 
даващ професионални съвети, информация и мнения. И трите понятия имат близко 
значение, но приконсултирането се подчертава специалната професионална подготовка за 
даване на съвети. С „Guidance” се означава ръководство, ръководене, водене, насочване, 
направляване, водачество, напътване (direction, leading, managing, conducting, supervise)

Терапия, психотерапия – трансформиране и преобразуване на моделите на 
пове дение и гледните точки на индивида или групата за себе си и характера на своите 
взаимодействия с другите, което се осъществява на съзнателно и подсъзнателно ниво. 
Терапията засяга по-дълбоко личността на клиента, който може да е и пациент.

Супервизия – дума с латински произход (super над, -videre виждам, гледам, 
наблюдавам). Означава професионално консултиране и анализ на целесъобразността и 
качеството на използваните практически подходи и методи за оказване на помощ, както 
43 Kadushin, A. Consultation in Social Work. N.Y. Columbia University Press, 1977.
44 Боянова, Сн.,Илиева, Л. Английско-български речник.С. 2001,с.79.
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и на отношенията между клиента и консултанта (в т.ч. и на психотерапия); повишаване 
на подготовка и квалификация на специалистите в помагащите професии в т.ч .по 
консултиране и съветване.45. 

3.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (COUNSELING) И 
ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическото консултиране се определя като вид психологическа помощ и 
осно  вен елемент на практическата психология. Тя се основава на връзката между проблема 
на клиента и научно-психологическата и обществено утвърдена концепция за нормите, 
целите, стратегиите и средствата на житейската практика.46 Това е специфичен вид оказване 
на непосредствена психологическа помощ и подкрепа на лица или групи, изпаднали в 
трудни житейски ситуации. То се основава на комуникацията между лаика и специалиста, 
между непосредствено и косвено участващия.

Неговата същност се състои в това, че се създава специална организация на про-
цеса на общуване, която помага на човека да актуализира своите резервни и ресурсни 
възможности за търсене на изход от проблемната ситуация. За разлика от психотерапията 
психологическото консултиране е съсредоточено не върху болезненото състояние 
или вътрешния конфликт, а върху ситуацията и вътрешните ресурси.47 Равнището на 
индивидуализация по отношение на степента на задълбоченост и точно вживяващо се 
вникване е по-ниско при консултирането в сравнение с индивидуалната психотерапия 
поради необходимостта от осъществяване на консултативна работа. По отношение на 
степента на директност и намеса на консултанта психологическото консултиране се поставя 
между модифициращата поведението терапия (поведенческа терапия), която разработва 
точни насоки за действие и контролира тяхната реализация и между разговорната 
терапия, която чрез изясняване на проблемите и преодоляване на конфликтите подпомага 
партньора сам да избере подходящи действия.48

Психологическото консултиране само отчасти може да се различи от психоло-
гическата разговорна терапия, според Х. Р. Бьотхер.49 При него клиентите не са непременно 
пациенти и по-скоро става дума за вземане на решения и определяне на вероятността за 
постигане на поставени като цел резултати от действия, отколкото промени в състоянието 
или същността на личността. Помощта при вземане на решение е сърцевината на профе-
сионалното ориентиране и консултирането по проблемите на възпитанието, при които 
доминира търсенето на полезни и подходящи в конкретния случай средства. Ако 
проблемната ситуация съдържа голям брой когнитивни компоненти, консултантът се стреми 
по-скоро да посъветва нуждаещия се от консултиране въз основа на запознаване като се 
стреми да го наставлява какво, как и в каква последователност да извърши за да постигне 
успех. Формата, която използва, може да бъде директна: “Съветвам ви да...” Ако обаче, 
преобладават афективни, мотивационни или сложни компоненти на междуличностни 
взаимодействия и отношения, отговорността трябва да остане недвусмислено у клиента, 
както е например при брачното и семейното консултиране. В този случай консултантът 
прилага формата “Бихте могли да се посъветвате с мене за…”, като посочва аспектите, 
които трябва да се имат предвид при вземането на решение, помага при разграничаването 
на съществените от несъществените компоненти на проблемната ситуация, информира 
въз основа на своя професионален опит, подкрепен до известна степен от статистиката, 
за евентуалните последствия, които могат да се очакват от различни действия и обръща 
внимание на това как клиентът се възприема от другите. При консултирането и при подпо-
магащия разговор консултантът последователно тръгва от своето впечатление за клиента 
и от психодиагностичните резултати. Правило е, че дори и убедително обоснованите 

45 Кулаков, С. А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии, СПб, 2002.
46 Речник по психология, Съст. Г.Клаус, 1989, с. 229.
47 Справочник по психологии и психиатрии детского и подростквого возраста, Под ред. С.Ю.Циркина, 1999, с. 659.
48 Речник по психология, 1989, с.229.
49 пак там, с.230.
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препоръки и съвместно постигнатите решения имат шанс за реализация, само ако клиентът 
е достатъчно мотивиран и способен да ги осъществи.

За разлика от обучението, инструктирането и съветването, консултирането е съсре-
до точено не върху даване на препоръки, съвети, указания и информация, а оказване на 
помощ за самостоятелно вземане на отговорни решения спрямо себе си и собственото 
поведение към околните. Едновременно с това психологическото консултиране е гранична 
област между тях, която използва и възможностите на терапията, и на обучението. 
Съобразно разширяването на консултативната практика в нея наред с психолозите се 
включват не само професионалисти с различна базова подготовка (лекари-стоматолози 
и психиатри, психоаналитици и психотерапевти, социални работници и педагози, среден 
медицински персонал, учители и свещеници и др.), но и подготвени доброволци.

Често пъти от психологическото консултиране е заинтересован не само кли ен тът, но 
и трета инстанция, която е в ролята на поръчител и ползвател. Тя мо же да играе ролята на 
стимулатор, на източник на информация или да е заинтересо вана от експертно становище. 
Чрез това тя може да получи или само съвет за собстве ното си поведение спрямо клиента 
или да бъде запозната със съдържанието и резултатите от консултацията. Първото се 
довежда до знанието на клиента (по правило без съкращения), а за второто се изисква 
неговото съгласие (с изключение на случаите, при които консултирането е в резултат на 
юридическо решение). Във всички случаи обаче, трябва да се имат предвид формалните 
връзки и характера на взаимоотношенията между клиeнта и третата инстанция. Те 
(инстанциите) могат да бъдат и повече, особено при консултирането в училищното 
и студентското консултиране, което включва родители, преподаватели, възпитатели, 
ученици, директори, формални организации и др.). Във всички случаи консултирането в 
образованието и по въпросите на възпитанието винаги взема предвид взаимоотношенията 
на родителите с и към училището, другите детски или извънучилищни заведения или 
грижещи се, или ангажирани в отглеждането лица.

За успешната реализация на целите е необходимо преустройство на мисленето, 
нагласата, поведението, не е достатъчна еднократна психологическа консултация, а 
серия, последователност от срещи - беседи, в които клиентът споделя своите размисли 
и преживявания между отделните сеанси. По този начин се осъществява коригирането 
и придвижването напред. Психологическото консултиране може да се комбинира с 
други видове оказване на помощ - преподаване, тренинг, патронаж, психотерапия и 
психокорекция, фармаколечение и др. Целесъобразно е обаче винаги особено с оглед 
на психотерапията ясно да се разграничи методиката и организацията на провеждането 
му. Когато то се прилага като заместител на психотерапията, поради липса на готовност и 
решение за провеждането й от двете страни, то това трябва да е ясно дефинирано, да се 
приеме от клиента, за да бъде той готов и мотивиран за участие. Ако консултантът не е 
квалифициран специалист, не е подготвен, няма достатъчно опит и не се чувства сигурен, 
не би следвало да експериментира самостоятелно, а или да работи под супервизия, или да 
пренасочи клиента към подходящ терапевт, или да осъществят съвместно последователно 
или едновременно взаимодействието с клиента в зависимост от изградения стил на екипа. 
Основният ориентир при всички случаи е сигурността и здравият психологически климат, 
който трябва да се изгради около клиента и да доведе до по-ефективно постигане на 
целта и оказване на помощ в реализацията на набелязаните алтернативи. В изследванията 
по психология на консултирането, които са от полза за медицински, юридически, 
образователни и социални сфери, се обръща особено внимание върху изграждането на 
отношенията между консултанта и клиента, както и върху методите на консултиране, тъй 
като те определят неговия основен ефект.

3.3. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСУЛТИРАНЕТО И КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС

При провеждането на консултацията се реализират редица основни принципи. 
Тя трябва да има конкретна цел, да решава проблем, да е цялостен процес, който следва 
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свои специфични етапи. Консултираният трябва да заяви своето желание за оказване на 
помощ, но ако прецени, има и правото да се откаже от нея. Ефективността на консултацията 
зависи от ценността и значимостта на идеята и желанието за промяна на клиента, а не от 
статуса на консултанта. Ядро на консултирането са взаимоотношенията на консултанта и 
консултирания. Добрият консултант трябва да познава добре и спецификата на проблемите, 
по които осъществява консултирането, социално-психологическите и възрастовите 
особености на клиента и да владее професионални умения за водене на беседа. Това 
предполага:

1. Разкриване на необходимостта и нуждата от нея и предразполагане за 
споделяне;

2. Осигуряване на активност от страна на клиента и мотивиране за участие;

3. Изслушване, изучаване оценяване и формулиране на проблема;

4. Обсъждане на условията за работа и договаряне;

5. Съвместно определяне на целите на консултиране и критериите за достигането 
им;

6. Разкриване, идентифициране и установяване на стратегии за действие;

7. Планиране и осъществяване на набелязаните дейности;

8. Оценка на резултатите, обратна връзка, отчет и приключване.

Наблюдаването на практическата дейност на 55 консултанти в сферата на соци-
алната работа разкрива, че те срещат най-големи затруднения при сключването на 
договорите, разработването на целите на консултацията и определянето на нейните 
резултати.50 Друго изследване върху проведените 165 разговори - консултативни беседи 
(интервюта) на петима консултанти с 20 лица откроява различни варианти за беседа, 
при които консултантът изисква допълнителна информация; дава информация; взема 
участие; води приятелски разговор; дава нареждане; фокусира върху проблема; съветва; 
структурира отношения; събира информация; изслушва; обучава; размишлява; подкрепя; 
диагностицира; отхвърля.51 Най-много използван от почти всички консултанти вариант е 
да се искат допълнителни сведения от лицето за неговия проблем и обстоятелствата, в 
които се е зародил. Следващите са: “дава информация”, стреми  се да осведоми лицето, 
да разшири информираността за начините на действие, а също и “дава нареждане” 
(„инструктира”) за възможни процедури (опити, тестове) и средства (упражнения, 
тренировки). При фокусирането върху решаване на проблема, консултантът поставя 
на вни  ма нието на консултирания най-главното и същественото в проблема. Вариантът 
“структурира отношения” включва търсене на най-подходящите взаимоотношения. Най-
рядко се среща вариантът “отхвърля”. Открояват се четири начина за разнообразяване на 
взаимоотношенията: 1) консултантът приема проблема на клиента като свой; 2) варира на 
степента на отговорност, която поема във всеки отделен случай; 3) разширява своя принос с 
нови идеи; 4) съобразява се с казаното от клиента по време на беседата52 .

3.4. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО СЪВЕТВАНЕ 
(„КОНСЪЛТИНГ”)

Консултирането, като съветване, е основен модел за оказване на помощ, който е все 
по-широко разпространен днес. Ролята на консултанта като съветник на други специалисти, 
които работят с хора като учители, възпитатели и детегледачи, адвокати, лекари, терапевти, 
мениджъри, „Човешки ресурси” и др. бързо нараства. Консултирането и съветването 
(„консълтинг”) са до известна степен различни процеси, които изискват общи умения. 
50  Encyclopedia of SocialWork, 18th Ed. Vol.2,National Association of Social Workers, 1987, р.32.
51 Pressey, S.L., F.P. Robinson, J. E. Horrocks. Psychology in Education, Harpers & Brodhers, New York,1959, p.525.
52 Пирьов, Г. За психологическата консултация, Сп. Педагогика, кн.6, 1993, с.15.
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Р. Джордж и Т. Кристиани насочват интересуващите се от този въпрос към сп. Journal of 
Counseling and Development от юли/ август и ноември/ декември 1993 г53. 

Основната специфика, която определя какво представлява съветването 
(консълтингът), в което повечето автори се съгласяват е че той се характеризира с 
тройнствени отношения. Те включват в себе си освен консултанта и клиента, още и 
поръчителя, който работи с клиента или в системата на клиента. Съветникът не трябва да се 
вмесва в отношенията между поръчителя и клиента. Друг по – общ аспект на „консълтинга” 
е, че съветникът не носи професионална или етическа отговорност пред клиента за 
крайния резултат и отношенията не са нито супервизорски (т.е. оценяващи хората), 
нито терапевтични (съсредоточени повече върху личността, отколкото върху работната 
ситуация).54

Консултантите могат сами да изпълняват функциите на „вътрешен съветник” в 
организацията, в която работят или могат да бъдат външни съветници за други социални 
или делови организации. Например училищните консултанти (педагогически съветници), 
с които се съветва учителят, са вътрешни съветници. Консултантът, който се занимава 
с частна практика или работи в академично учреждение, може да бъде съветник в 
бизнеса или в промишлеността, а някои консултанти биха могли да работят в областта на 
организационното развитие или в програмата за съдействие на заетостта. Във всяка от 
тези области консълтингът (съветването) може да играе твърде важна роля. Това е другата, 
“вътрешната” позиция на консълтинга. Прилагането на такива умения в обществените 
организации, в образователните институции или в бизнеса и промишлеността, разширява 
възможностите за заетост на консултантите.

Съветниците могат да изпълняват разнообразни роли поради разнообразието 
от цели на дейността. В литературата се дефинират четири широки роли на съветника 
- на наставник - преподавател, експерт, посредник, сътрудник.55 Консултантът-съветник 
изпълнява ролята си като наставник, когато се налага той да осъществи обучение и 
формиране на определени конкретни умения (например умения за педагогическо 
общуване у начинаещи учители или за оценка и наблюдение на поведението на 
подрастващите-ученици, за диагностика или водене на интервю и консултативна беседа 
с педагогическите съветници и др. ). Друга негова съществена роля е тази на експерт, за 
която поръчителят поръчва при определени условия да се изготви експертиза по конкретен 
случай или проблем. За целта съветникът извършва съответно проучване и диагностика и 
на тази база предлага начин и стратегия за разрешване на проблема. Когато системата на 
клиента изпитва трудности или е налице конфликт, съветникът може да бъде привлечен 
и като медиатор за уреждане на този конфликт и помиряване на враждуващите страни. В 
този случай той работи и като фасилитатор на взаимодействието и осигурява обективна 
обратна връзка за процесите, които препятстват разрешението. Съветникът може да реши 
да формира равноправни отношения с поръчителя, като извършва диагностика заедно с 
него и като фасилитатор и сътрудник при решаване на проблема. Преимущество е, че той 
обучава клиентите на методите, чрез които да решават собствените проблеми. В моделите 
на сътрудничество съветникът трябва да притежава добри навици за изграждане на отно-
шения.

3.5. КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ НА ЕФЕКТИВНИЯ КОНСУЛТАНТ И СЪВЕТНИК

Ефективният съветник трябва да притежава определени личностни качества и про-
фе сионални умения и навици за компетентно изпълняване на длъжност и роля. Признаците 
на компетентност на консултанта са следните.56 

53 Джордж, Р., Т. Кристиани, Консультирование: теория и практика. Пер. с англ. М., 2002: Journal of Counseling and Development 
1993- George, R., T. Kristiani, 1995, р. 273.
54 Kurpius , D.&Fuqua, D. ,1993, 598-600 - George, R., T. Kristiani, 1995, р. 273.
55 Джордж, Р., Т. Кристиани, Консультирование: теория и практика. Пер. с англ. М., 2002; Kurpius , D.&Fuqua, D. ,1993, 598-600 , 
George, R., T. Kristiani, 1995,р. 273.
56 Dinkmeyer, D. & Carlson, J. Consulting& Fasilitating human potential and change processes, 1973.
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1. Да бъде емпатичен и да може да разбере как другите чувстват и възприемат 
света.

2. Да отдава необходимото на значимите отношения на клиента с другите. Да бъде 
ефективен в рапорта на клиента и в работните отношения. Разумно да използва 
времето за съветване и да работи за установяване на такива отношения с 
клиентите, които съответстват на целите.

3. Да бъде чувствителен към човешките потребности и да умее да помага на хора-
та в удовлетворяването им.

4. Да познава психическата динамика, мотивите и целите на човешкото поведение 
и да умее да я прилага в ситуациите “тук и сега”.

5. Да бъде възприемчив към груповата динамика и да признава нейната значи-
мост , да осъзнава въздействието на груповите сили върху клиента, да го 
разглежда в контекста на външните (тип на администрация) и на вътрешните 
(неговите собствени цели и мотиви) сили.

6. Да умее да установява отношения, които се характеризират с истинско доверие 
и взаимно уважение, да внушава доверие. Неговият личностен подход към 
хората трябва да показва на другите, че те са сътрудници в един общ процес.

7. Да умее да рискува в трудни ситуации, да поставя проблемни въпроси, които 
влияят върху човешкото развитие. Ролята на съветник изисква смел подход 
към живота, освободеност от страхове и тревоги. Смелост за решаване на 
проблемите се формира в груповия опит и на практическа супервизия.

8. Да умее да формира необходимите и достатъчни условия за осъществяване на 
отношения на помощ.

9. Да бъде креативен, непосредствен и с развито въображение. Позицията на 
съвет ник изисква гъвкавост, нагласи и умения за удовлетворяване на разно-
образни очаквания. Затова съветникът трябва непрекъснато да развива своя 
творчески потенциал и да е толерантен към неопределеносттта.

10. Да бъде способен на вдъхновяващо лидерство на различни равнища на взаимо-
действие. Всеки един може да го разглежда като средство за разрешаване на  
проблемите си. Той трябва да бъде достъпен на клиентите, които гледат на него 
като на източник за помощ за разбиране на себе си и другите.

Уменията за оценка на проблема са много важни за съветника. Той трябва да 
може да помогне на клиента, да определи централния проблем, който създава трудности. 
Основите проблеми са свързани с осъществяването на: сила и власт, морал и сплотеност, 
стандарти и норми на поведение, определяне на целите и задачите.57 

При оценката на проблема съветникът може да разкрие, че той е свързан с разре-
шаването на всеки един от изброените по-горе проблеми или тяхното съчетание може 
да бъде източник на проблем. Уменията за точно оценяване на проблема на клиента и за 
предписване на съответно вмешателство е определяща за ефективния съветник. Той трябва 
не само да притежава умения за хуманистичен подход и отношения, но и да е в състояние 
да обучава клиентите за ефективно общуване, да планира и организира този процес. Като 
водещ трябва да разбира груповата динамика и процесите, които протичат в малката група. 
Затова не само трябва да познава и да владее умения за междуличностно общуване, но 
също така да може да учи другите на това. Затова и ролята на треньор обучител е много 
важна в процеса на формиране на уменията на съветника.

57  Blake R.R.& Mouton, J.S. Consultation. Reading, Mass.: Addison- Wesly,1976, p. 277.
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3.6. СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ И СЪВЕТВАНЕ

Процесът на взаимоотношения на съветника с клиента преминава през общо-
признати и утвърдени етапи. Това не означава, че съветниците извършват работата си по 
единен шаблон, но последователността в действията и подходите им имат някои общи 
черти. Общоприети са подходите при описване етапите на съветване, които авторите 
посочват.58 Те се състоят в шест стъпки на процеса: подготовка; начало, изследване на 
проблема и сключване на договор; събиране на информация, определяне на проблема 
и поставяне на цел; търсене на решение и избор на необходимите въздействия; оценка и 
обратна връзка; завършване. 

Етапите преминават последователно, но може да започне нов цикъл с всеки един 
от тях. Обикновено това се извършва между подготовката и сключването на договора 
(контракта) или след крайната оценката, ако се окаже, че проблемът не е разрешен като 
цяло или в някаква негова част. Възможно е междувременно да е възникнал нов проблем 
или допълнителни трудности и компликации в осъществяването на алтернативите, поради 
което процесът започва отначало.

Основното съдържание на отделните стъпки се състои в следното:

Подготовката е насочена към предварителната ориентация на съветника и из-
работ ването на собственото му разбиране на това “как отделните хора, семейства, 
програми, организации или други системи пораждат, решават или избягват проблемите”.59 
В продължение на този етап съветникът трябва да осъзнае границите на собствената 
профе сионална компетентност, а също и концептуалния модел на процеса на съветване. 
Някои наричат този стадий предварителната диагноза на проблема, в който се залагат 
ориентирите за планиране на заданието и се подготвя бъдещият договор.

Изследване и диагностика на проблема и сключване на договора. Етапът има отно-
шение към началния контракт с поръчителя, а също включва и изследването на проблема и 
вземането на решение относно  него. На практика се осъществява проучване, разкриване, 
анализ и синтез на фактите, на базата на които се изработва диагнозата. В продължение на 
този стадий съветникът може да използва моделите на “цикъл на изменение” и на “сила на 
изменение” за да може да разбере по-добре проблема и ситуацията, в която е възникнал. 
В резултат, и като равносметка, трябва да бъде съставен договор, уточняващ условията за 
заплащане, времевите параметри и вида на представения резултат.

Събиране на информация, определяне на проблема и постановка на целите. 
Опре де лянето на основния проблем е най-важният момент на успешно консултиране 
и съвет ване и затова е необходимо да се използва цялата пълнота от информация, за да 
може да се „напипа” точно слабото място и да се намери основният корен. Информацията 
постъпва и може да бъде предоставена предварително от поръчителя или да бъде изискана 
допълнително. След като данните са събрани, анализирани и обобщени, трябва да се 
определи централният проблем и да се съгласува с поръчителя двустранно. Този проблем 
след това става цел на процеса на консултиране.

Търсене на решение и избор на необходимото вмешателство изисква от съвет-
ника да избере вариант за промяна и намесване от няколко възможности. Изборът на най-
подходящия може да се определя от условията на дейност на поръчителя. Същността на 
този стадий е намиране и оценяване на алтернативните варианти, избор на решение, пред-
ложение към клиента и планиране на последователността на действията.

Внедряване и текущо коригиране, което се осъществява, чрез оказване на кон
крет на помощ на клиента в дейностите за осъществяване на новите проекти, корек
ция на предло женията и обучение на поръчителя, ако е необходимо. Този стадий не е 
задължителен.

58 George, R., T. Kristiani, 1995,р. 273; Kurpius , D.&Fuqua, D. ,1993, р.599
59 Kurpius , D.&Fuqua, D. ,1993, р.600.
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Оценка и обратна връзка - включва оценка на успешността на наме са та и 
предложения вариант на решение на проблема.

Завършване. Двете страни се съгласяват да завършат процеса на съветване или 
пора ди това, че той е завършил и довел до успех, или затова, че успехът е малко вероятен, 
трудно постижим. Съставя се краен отчет и окончателен разчет за взаимните задължения 
на поръчителя и съветника. Всички участници в процеса трябва да бъдат информирани 
за предстоящото завършване и да се обясни кога и защо ще стане това. Необходимо е 
действията и ефектът за намесата да бъдат обяснени и да се дефинират достигнатите 
цели. Особено важно е да се назоват хората и процесите, които са допринесли за успеха 
и да се отрази това как в резултат на съветването се е подобрила конкретната ситуация и 
проблемът е бил разрешен.

4. СОЦИАЛНА РАБОТА И  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 
ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Във всички страни с развита система за социална защита в последното десетилетие 

на миналия век се приемат закони пряко или индиректно насочени за защита от 
домашно насилие.60 Те се отнасят до семействата, жените и особено защита на децата 
- от малтретиране, насилие, тормоз, експлоатация, пренебрегване и пр. Оказването на 
помощ на жени - жертва на домашно насилие е сравнително нова дейност за социална 
защита. Първите центрове за малтретирани жени са открити в САЩ през 70-те години на 
миналия век. Във Франция няколко феминистки групи създават асоциации с цел помагане 
на жени, пострадали от насилие и първата структура за подслон на такива жени – център 
„Флора Тристан” през 1978 г. През 1987 г. асоциациите се обединяват в Национална 
федерация за женска солидарност. През 1992 г. е открита гореща телефонна линия по 
молба на секретариата на Министерството за правата на жените. Главната Дирекция на 
Министерството на здравеопазването е издала документи за областните администрации 
и Министерството за правата на жените. Организирано е и обучение за полицейските 
служители и социалните работници. Под натиска на Министерствата, отговарящи за 
правата на жените, държавата се ангажира с борба срещу насилието в семейната двойка. 
Политиката обхваща няколко направления – запознаване на обществото с проблема и 
обучение на всички, натоварени с разрешаването му; подпомагане на жертвите; държавата 
допринася като подпомага асоциациите; предвиждат се репресивни мерки срещу 
семейното насилие.61 

В Англия се предприемат също мерки за защита. След приемане на Закона 
за семействата от 1996 и Закона за защита от тормоз от 1997 г. работи по-ефективна 
юридическа структура. На полицията са предоставени ясни указания и действия, които 
включват по-непосредствено наблюдение на решенията, предизвикани от инциденти 
за домашно насилие. Подобрява се обгрижването и прогресивното усъвършенстване 
на прецедентното право, което признава вредните ефекти на домашното насилие върху 
децата. Утвърдената добра практика предполага и задължава социалните работници да 
обмислят внимателно записването и събирането на доказателства в случаите на домашно 
насилие. Те трябва да следят системно и да се проверяват случаи по време на всички фази 
на препращане, разследване и оценяване. Изисква се да се осигури детайлно записване на 
всеки сигнал и информация за домашно насилие и да се предложи застъпничество, да се 
осигури документирането на доказателствата и от други агенции. 

Чрез работа с Женевска подкрепа социалните служби в Англия и благотворителни 
организации за деца е създадена схема от добри практически индикатори за работа 
със семейства, пострадали от домашно насилие. Това се отнася до живота на много 
потребители на социални услуги, а политиката и практиката на оказване на помощ се 
60 Опитът на България в приложението на специалния закон е описан в 14, 15, 16. Приложение на Закона за защита от 
домашното насилие в България, с.66, 68, 70.
61 по Ириагойен, с.185.
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развива бавно. На дневен ред днес са реални възможности за по-сензитивни, надеждни 
интервенции, които сериозно поставят този проблем в основното направление на 
актуалната социална работа. 

Пет ключови точки за социалната работа по защита от домашно насилие: 

1. То е проблем, който се отнася до всички области на социалната работа, но често 
е скрит или пренебрегван, а се отдава приоритет на други услуги.

2. Децата се афектират от наблюдаване на насилие и е по-вероятно те да бъдат 
физически или сексуално малтретирани, отколкото тези, живеещи в семейства 
без насилие.

3. Двата ключови принципа за ефективна работа в тази област са: 
усъвършенстване на интервенции, които насочват отговорността към насилника 
(обикновено мъж) и неговата постъпка; приемане, че защитата и подкрепата 
на родителя (обикновено майката) в ситуации на домашно насилие, е добра 
защита на детето.

4. Проверяването на домашното насилие чрез задаване на подходящи въпроси 
значително ще повиши осъзнаването на много от хората, които са пострадали 
от него.

5. Интервенцията при домашно насилие изисква ефективно взаимодействие и 
между службите за възрастни и деца, както и широк обхват от други служби, 
включително полиция, жилищни агенции и съдилища.62 

5. СТРАТЕГИИ ЗА ПОМОЩ И СПРАВЯНЕ ЗА ЖЕНИ В 
СИТУАЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Пострадалите жени имат голяма сила да оцелеят и да защитят себе си и децата 

си, както показва практиката. Малтретираната жена най-добре може да избере своята 
стратегия за защита, но обсъждането и консултирането с помагащите специалисти 
в организации и центрове за защита от насилие са необходими. Специализиран 
мултиинституционален екип в тези места дава възможност за самостоятелно решение 
и избор. Законът за защита от домашно насилие разширява възможностите за 
противодействие, но не ги изчерпва. Той подкрепя тези, които са радикално настроени и 
желаят да прекратят тази връзка, но не може да гарантира прекратяване на насилието и 
след това. Приятелите, близките, семейството и мрежата от социални услуги подпомагат 
по-нататъшното справяне. Понякога успешни са мерките за временно спиране на 
насилието, което е резултат на стратегия на отлагане и спечелване на време, надежда за 
„чудо” или разчитане и на други агенти на промяна. Друга стратегия е на примиряване, 
която е свързана и с омаловажаване на случилото се и самовнушаване, самоубеждаване, 
че това е единственият начин да се запази семейството, общото имущество, да се осигури 
бъдещето на децата и пр. Това е резултат и на предразсъдъци и стереотипи, свързани с 
приемане правото на мъжа да бъде „законодателят” и ”главата” на семейството, от чиито 
решения и поведение зависят изцяло. Вариантите на стратегии за компромис се избират от 
сравнително по-самостойни и по-гъвкави личности, които разчитат на такива стратегии като 
цяло. Борбата и съпротивата се предприемат когато жената има достатъчно самочувствие, 
силни други опори и е боец за правата и достойнството си, който се е доказал вече и в други 
битки. При тази стратегия най-активно и пълноценно могат да се използват възможностите 
за защита, които законът предлага.  

Различни други деструктивни варианти на защита са от типа „око за око - зъб 
за зъб”, „каквото повикало – такова се обадило”, ескалация на вербална агресия или 
вариантите на индиректна инструментална агресия спрямо партньора, родителите му, 
62 Хъмфрийз, с. 55.
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други членове на семейството - скрито отмъщение, „наказване с изневяра”, отчуждаване, 
лишаване насилника от внимание, любов и значимите за него белези на овластяване, 
появата на различни синдроми като най-деструктивен е т.нар „синдром на родителското 
отчуждение” (PAS). 

Без да се анализират по-системно причините за домашното насилие, което се 
отнася до всички социални групи, независимо от раса, етническа принадлежност и иконо-
мически условия и културни традиции, е ясно че бедността, комбинирана с насилие, е 
особено тежка за жените и децата. Подчертава се във всички изследвания през последните 
две десетилетия, а също и за това как бедните жени имат възможност да се възползват от 
обществените услуги. Тревожно високи са равнищата на домашно насилие, съпроводено 
с физически и психически тормоз сред бедните жени, но и едновременно с това силната 
им издръжливост, жилавост и сили за оцеляване. Затова икономическата осигуреност 
и независимост и заетостта са грижи от централно значение за сигурността на жените. 
Всяка една жена, която е пострадала от домашно насилие е в рискова ситуация, която е 
специфична за нея и би следвало да се намери най-подходящият за нея подход за справяне, 
съобразно нейните и на децата нужди от сигурност и защита. 

Жените – жертви на домашно насилие са много чувствителни към отношението 
на околните. Те често се натъкват на съжаление, смущение, подозрение, несъгласие, 
презрение, злорадстване или обвинение за това, че сами са си  виновни. Това са 
отрицателни реакции, които затрудняват търсенето на помощ и искрено споделяне и 
доверяване на близки или специалисти. Скандалите или изблиците на гняв между съпрузи 
или интимни партньори все още се възприемат от общественото мнение като лична работа. 
Околните и близките дори да са свидетели, не се намесват, а очакват участниците да се 
разберат сами.63 

Признаците, които са характерни за редовно малтретирани жени са апатичност, 
затвореност, депримираност до депресираност, напрегнатост, тревожност, която се засилва 
в присъствието на мъжа. Често той отговаря вместо жената, контролира с думи и мимика 
поведението й, одобрява или коментира облеклото, контактите, взема решения от нейно 
име, критикува, оценява, осмива и подиграва пред други. При първата среща с такава жена 
трябва да се осъществи доверителен разговор с нея насаме, като се изслуша емпатично, без 
да се дава мнение и да се осигури конфиденциалността. След това да се насочи за съвет, 
консултиране, терапия или защита чрез предвидените от закона средства и възможностите 
за защита в социалните служби. 

Консултирането на потърпевшия от домашно насилие следва да бъде ориентирано 
към това да помогне на клиента да реагира първоначално на агресията или заплахата от 
нея, което е по същество елемент от кризисната интервенция. Този тип психологическа 
помощ следва да бъде оказан незабавно или в допустими най-кратки срокове, 
непосредствено след извършването на насилствените действия или при данни за явна 
заплаха или намерения за такива. За това има специализирани звена и експерти, но 
елементи на такава помощ следва да са налице и в първичната помощ, която полицията 
или специалистите в кризисните центрове осъществяват. В този процес могат да се включат 
и общо практикуващи лични лекари, медицински лица от спешна помощи и помагащи 
специалисти. Те осъществяват или насочват жертвата към лечение или медицинско 
становище - експертиза за нанесените физически наранявания или материални щети. 

Следващата стъпка е същинското професионално консултиране във връзка с 
разрешаване на проблема. То може да се осъществи от социални работници, психолози 
или други помагащи специалисти в съответните центрове, кабинети, комплекси, 
организации и др. С тяхна помощ и или независимо от това пострадалите могат да се 
обърнат и към съответна юридическа консултация и да получат съвет за намеса при 
уточне на и самостоятелно избрана алтернатива. По-нататъшното развитие на помагащия 
процес зависи от тази алтернатива, но във всички случаи следва да включва работа с 
63 Ириагойен, М. Фр., с.180.
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всички участници в семейната система и насилственото деяние - работа с жертвата или 
жертвите, ако те са повече, с извършителя и с цялото семейство, ако избраната алтернатива 
предполага усилия за неговото запазване.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 
СПРАВЯНЕ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Терапевтичната интервенция е жизненоважна при работа с жертвите и 

извършителите, тъй като без нея цикълът на насилие продължава да се разширява за 
неопределен период от време. Ефектът от насилието често е дълбок и може да доведе 
до психически, физически и здравни проблеми на жертвата и разстройство на семейната 
система. Когнитивно-поведенческият поход е приложим и доказан в работата с жертвите 
на насилие. Потърпевшите често развиват „когнитивни правила”, извлечени от най-
различни източници като послания от обществото по принцип, от формални и неформални 
„помощници”, както и от самия насилник.64 Поради това двойките, които са на терапия, 
невинаги съобщават за насилието като съществуващ проблем. Изследванията на случаите 
в семейното консултиране откриват, че само 5% от доброволните клиенти, търсещи брачна 
терапия, съобщават за насилие при попълване на отворен въпросник за представяне 
на проблемите. За да се увеличи вероятността за разкриване, би трябвало техниките за 
оценяване да използват структурирани процедури и множество методи за диагностика. 
Би трябвало съпрузите да попълват въпросниците самостоятелно без взаимопомощ и 
взаимоконтрол. Съществуват добри оценъчни инструменти, създадени специално за целта 
като Конфликт – тактик скала - ревидирана (CTSR), конструиран от М.Щраус и колектив 
през 1996.65 Може да се намери подробно описан списък с инструменти в тестологическата 
литература.66 

Адресирането на когниции, които се отнасят до нагласите за отговорност към 
насилието или за съхранените на целостта на отношенията, е важен момент заедно с 
допускането за индивидуалната неспособност на съпруга да оцелее вън от насилническата 
връзка. При когнитивноповеденческия подход се изследват проблемите за зависимост 
и лоялност, които са често придружени от когнитивни изкривявания.  Специалистите 67 
обсъждат области за работа сред жертвите на домашно насилие. Те трябва да въздействат 
и на жертвата, и на насилника, и на съществената динамика във взаимоотношенията. 
Жизнено важно е да се работи с когнициите на съпрузите - насилници, които могат да 
увеличат риска от подобен тип поведения, застрашават и оказват дълбок ефект върху 
потомството.

Първата задължителна стъпка при работа с проблем на насилие, трябва да 
бъде осигуряването на безопасност и за двамата партньори. Това включва договаряне, 
разделянето им, както и посещение на терапевтичните срещи с друг човек за защита или на 
друго място, различно от мястото (кабинет или офис), където са дошли на първоначалната 
среща заедно. В зависимост от динамиката на насилието като първа стъпка може да 
се предприеме разделяне. Планирането на безопасност може да включва използване 
на защитени жилища. Втората стъпка е да се изготви план на терапията, с който да са 
съгласни всички страни. Терапията може да включва оценка на опасността и определяне 
на потенциала за насилие в бъдеще. Често индивидът, който е действителният виновник за 
физическото насилие, подлежи на такава оценка, но е важно жертвата да разбере своята 
роля за ангажиране в процеса и своя принос за ескалация на физическата злоупотреба. 
След като се реши, че тези интервенции са на място, осигурена е безопасност и се установи 

64 Hamburger,L.K.&Holtzwoth-Monroe, A.Spousl Abuse. In F.M.Dattlio& A, Freeman(Eds.), Cognitive-Behavioral Strategies in crisis 
intervention (3rd.wd.,pp.277-299. New York:Guilfod Press, 2007- по Датилио,2013, с. 285.
65 Conflict  Tactics Scale – Revised (CTSR), конструиран от М.Щраус и колектив през 1996 г. Straus,M.A.,Hamby,S.L.,Boney-
McCoy,S.&Sugarman,D.B.The Revised Conflict Tactics Siale (CTS2): Development and preliminary psychometric data. Journal of Family 
Issues,1996, 17, 283-316; LaTaillade, J., Epstein, N.B. & Werlinich, C.A., 2006 - по Датилио, 285.
66 LaTaillade, J., Epstein, N.B. & Werlinich, C.A., 2006 - по Датилио, с. 285.
67 Hamburger,L.K.&Holtzwoth-Monroe, 2007.
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кооперативен план за действие, се прилагат типичните когнитивно-поведенчески техники 
за работа с дисфункция и трегери за изблици на насилие. Препоръчва се индивидуална 
терапия за всеки един от съпрузите. Предпочита се когнитивното реструктуриране на 
ескалиращия поведенчески процес като алтернативно поведенческо взаимодействие. 
Техниките за превенция на стреса могат да я използват и като методи за девиктимизиця на 
насиления съпруг/а68 .

С напредването на терапията до момента, когато и двамата съпрузи могат да 
бъдат в една и съща стая, терапевтът може да позволи на насиления съпруг да напусне 
стаята преди насилника, за да може да се отдалечи от сградата благополучно. Накрая е 
много съществено за всички терапевти да се убедят, че мерките за безопасност са в сила 
по отношение на тях самите. Препоръчва се те да се доверяват на своите инстинкти и да 
не позволяват да бъдат въвличани в опасни ситуации. Всеки съпруг трябва да поеме пълна 
отговорност за своята собствена роля в цикъла на насилието. Насилникът следва да стигне 
до извода за своята роля и отговорност за поведението си. Жертвата пък е длъжна да 
вземе мерки за да осигури своята безопасност. Това може да стане или чрез стратегии за 
превенция и отбягване, или чрез предвиждане, предотвратяване и париране на каквато и 
да било потенциална ситуация за насилие.

68 Датилио, Фр, М, с. 286
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8. РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧАЙ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Първият контакт на жертвите с Консултативния център се осъществява от социалния 

консултант. Той приема всички клиенти и изготвя необходимите документи. Приема 
телефонни обаждания, води дневник и регистри. Внимателно преценява всеки случай на 
домашно насилие, като задълбочено го проучва в разговор с жертвата и заинтересованите 
институции. След обсъждане в екипа се взема решение, клиентът се уведомява дали 
случаят ще бъде поет от Консултативния център и какви са процедурите. Жертвите 
на домашно насилие често пъти са много объркани, уплашени и несигурни. За тях е 
изключително важно съдействието, което биха получили от ангажираните институции по 
този проблем. 

За завеждане на съдебно дело по ЗЗДН (или издаване на заповед за незабавна 
съдебна защита) всеки клиент на Консултативния център попълва необходимите документи 
– формуляр, декларация и т.н.. Клиентът задължително получава копие от тях за завеждане 
на съдебно дело за защита от домашно насилие.

Консултативният център има изградена успешна методика при работата със 
своите клиенти. Досиетата на клиентите на Центъра детайлно представят всеки етап от 
консултирането и предоставената подкрепа.

След като се прецени фактическaта обстановка около случая на домашно насилие, 
се идентифицира домашното насилие и потребностите на клиента; изготвя се социален 
доклад, който отразява действителния случай на домашно насилие. Към социалния 
доклад се прилагат и други документи: предупредителен протокол по ЗМВР, медицинско 
удостоверение и други, които заедно с изготвения социален доклад, се предоставят 
като доказателства в съда. Ако клиентът е жертва на физическо насилие, с негово 
съгласие се правят цифрови снимки, които се прилагат по делото на хартиен носител. 
Приложимите доказателства за домашно насилие трябва да бъдат внимателно проучени 
и систематизирани от юриста по делото. Всеки акт на домашно насилие следва да бъде 
подробно документиран и жалбата да бъде придружена с необходимите документи.

При необходимост се изготвя направление на клиента за консултация с юрист, 
психолог или друга институция, с която Центърът на НПО в Разград има изградена 
методология при работа по случай на домашно насилие.

Анкетният лист е част от досието на жертвата, което социалният консултант 
изготвя. В него се посочва лична информация: име; ЕГН; адрес; телефон; описание на 
заявения проблем; кой е насочил клиента; има ли деца; необходимост от консултация със 
специалист.

Към досието се изготвя и индивидуален график за посещения, в който системно се 
следят социалните консултации, консултациите с юрист или психолог и др. Записват се дата 
и вид на консултацията, като клиентът се подписва лично за удостоверяване на присъствие. 

За всеки случай на домашно насилие се изготвя индивидуален план. В него се 
описва информация за клиента, семейството и близките; семеен психоклимат; оценка 
на случая въз основа на плана за действие; описание на предоставяната услуга; друга 
информация и резултати. Изготвя се и план за действие за период от 6 месеца. В него за 
действие се определя целта на индивидуалната възстановителна програма на жертвата на 
насилие – ресурси, отговорник и срок.

Друг документ в досието е сключеното споразумение между клиента и Консулта-
тивния център за включване във възстановителна програма.

Всеки случай на клиент на домашно насилие се прекратява след проведена екипна 
среща, документирана с протокол.

8. РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧАЙ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
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Приоритет в работата на Консултативния център е грижата за клиентите. Членовете 
на екипа са сериозно мотивирани клиентите да получат необходимата информация и 
помощ. Консултантите предприемат необходимите действия за постигане на траен ефект и 
защита на жертвите на домашно насилие. Консултативният център е изградил партньорска 
мрежа с институциите, които работят по проблема на домашното насилие в област Разград. 

9. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЖЕРТВИ НА 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Възстановителната програма за жертви на домашно насилие има няколко основни 

цели: укрепване на психологическия статус и преодоляване на стреса; използване на 
стратегия за справяне с проблемите на домашното насилие, преодоляване на асертивността 
и ресоциализацията; изследване на хипотезите и провеждане на серия от психологически 
консултации, които могат да преминат в семейно консултиране или включване в групова 
терапия на жертвата.

Сдружение Център на НПО в Разград е лицензиран доставчик на социални услуги. 
От 2005 г. Центърът прилага Закона за защита от домашното насилие, за чиято цел е 
създадена пилотна програма за жертви и извършители на домашно насилие. В Програмата 
са участвали над 250 жертви, като е осигурена ефективна защита и подкрепа.

Първите практики бяха в рамките на проект „Гражданско наблюдение над съда“69, 
в който наблюдавахме съдебни дела с елемент на домашно насилие. Осъщественото 
наблюдение през 2005 година от 10 доброволци показа, че мерките срещу домашното 
насилие са почти непознати за хората, а представителите на рисковите групи не използват 
възможностите за защита, които законът им дава.

„Центърът на НПО в Разград работи по проблемите на домашното насилие от 
влизането в сила на Закона за защита от домашното насилие през месец март 2005 г. Ние 
подготвихме първото в област Разград съдебно дело по ЗЗДН и осигурихме безплатна 
подкрепа на жертвата. Преди две години създадохме Консултативен център по проблемите 
на домашното насилие и открихме гореща телефонна линия: 66 16 94, на която жертвите 
могат да получат помощ и подкрепа.70”71

Често пъти жертвите на домашно насилие са насочени към Консултативния 
център от институциите, подписали Местния механизъм за приложението на Закона за 
защита от домашното насилие: Районно управление „Полиция” - Разград, ТД „Социално 
подпомагане”, РД „Социално подпомагане”, РЗИ (РИОКОЗ), Спешна помощ, Районен съд- 
Разград, Районна прокуратура - Разград.

“Жените преживели насилие, посетили Консултантското бюро бяха на раз
лична възраст (от 20 – 76 г.), от различни етноси (български, турски и ромски), с 
различно образователно ниво и социална принадлежност. Регистрирани бяха всички 
видове домашно насилие – физическо, психическо, сексуално и икономическо. Най
характерните проявления на насилието сред жертвите е системно обиждане, 
унижение, блъскане, ритане, хвърляне на предмети, удари в областта на главата и 
тялото с юмруци и твърди предмети и прояви на особена жестокост като връзване и 
удари с вериги и зашиване на половите органи на жена с рибарска корда.

При всички случаи на насилие доминира ревността и употребата на алко хол. 
Ревността в насилствената връзка няма нищо общо с любовта, тя показва несигур
ност и желание за притежание.

69 http://court1-rz.hit.bg/
70 Във всеки брой на вестник Екип 7 се публикува безплатна обява на втора страница в горното каре.
71 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.4.
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Типична характеристика за всички видове насилие е зависимостта, което задъл
бо чава проблема в семейството и прави трудно излизането от него. Поради това 
повечето случаи на малтретиране стават траен модел, установен още в началото 
на брака или съжителството. Повечето клиентки са били подложени на дългогодишно 
насилие с продължителност 13, 18, 33 години. Това ги прави особено толерантни към 
насилието, зависими от мнението и желанията на насилника, плахи, с ниска воля и вяра 
в собствените възможности.72”73

За изминалите повече от осем години се утвърди трайна практика за изготвяне на 
необходимите документи за регистриране и доказване на акт на домашно насилие. Можем 
да отбележим напредък в дейността на ангажираните институции, подобряване на опита на 
адвокатите и увеличената информираност на гражданите.

Най-често ползвани документи като доказателства при завеждане на съдебно дело 
са:

• Декларация от пострадалото лице, която  задължително се прилага;

• Социален доклад от Консултативния център по проблемите на домашното 
насилие – Разград;

• Предупредителен протокол по Закона за МВР от РУ Полиция;

• Съдебномедицинско удостоверение или друг документ, удостоверяващ 
наличието на домашно насилие;

• Акт за граждански брак (ако е приложимо);

• Акт за раждане на децата (ако е приложимо);

• Други доказателства (ако е приложимо) – свидетели, предходни медицински 
удостоверения, предходни предупредителни протоколи от полицията, предход-
ни жалби и образувани преписки по тях до РУП и Прокуратура.“74

Няколко са етапите на консултиране при първо посещение на жертва на домашно 
насилие. Социалният консултант провежда разговор с клиента, за да оцени потребностите 
и необходимите мерки, които да предприеме по случая. Клиентът се предразполага да 
разкаже под робно случая на домашно насилие. В този момент жертвите са объркани; 
често пъти те предават неточна или непълна информация. Липсата на последователност 
в разговора и „скачането” от тема в тема, също е трудност, която социалният консултант 
трябва да преодолее с цел професионално водене на случая и задаване на правилни 
въпроси.

Първа среща:75

1. Провежда се разговор и пострадалото лице се въвежда (жертвата на насилие) в 
обстановката на Консултативния център.

2. Издава се решение за включване във възстановителна програма. 

3. Сключва се споразумение между Център на НПО и жертвата на насилие.

72 Информацията е представена от психолога Татяна Костова на Кръгла маса по проблемите на домашното насилие, 
организирана от Центъра на НПО, 26 септември 2007 г., град Разград.
73 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.27.
74 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011 г., с.25-26.
75 Милков, Георги. Специфични особености в консултативната работа с жертви на домашно насилие в Община Разград, РУ 
„Ангел Кънчев”, Дипломна работа, Научен ръководител доц. Нели Бояджиева, Разград, 2011, с.83.
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4. Извършва се оценка на потребностите на лицето – въз основа на анализа на 
оцен ка на потребностите се правят изводи, които ще бъдат основа за изготвя-
нето на индивидуален план и план за действие. 

5. Изготвя се индивидуален план и план за действие за период от 6 месеца. В 
плана за действие се определя целта на индивидуалната възстановителна 
програма на жертвата на насилие.

6. Лицето се вписва в регистъра за потребители на услугите на Консултативния 
център.

7. Изготвя се досие, в което се прилагат копие от съдебна заповед за защита, 
копие от лична карта, оценка на потребностите, индивидуален план и план за 
действие.

8. Попълва се направление за консултация, което се дава на лицето. С това 
направление пострадалото лице се насочва към съответния консултант.

Всеки случай на домашно насилие е уникален. В практиката консултантите 
се сблъскват с много и различни ситуации. Често пъти жертвите търсят помощ в 
Консултативния център само за да поговорят със социалния работник или да бъдат 
изслушани от някого. Правната сигурност е другият аспект на проблема. 

Често у жертвите се наблюдава и силен страх да разкажат за домашното насилие, 
за да не бъдат отново наранени; срамуват се или изпитват притеснения разказите и 
действията им, които предприемат, да не се бъдат в тяхна вреда. Много често има 
недоверие и силни емоции – най-често плач. След като се установят основните потребности 
на жертвата на домашно насилие, се изготвя план за действие и взаимодействие с 
други институции. При необходимост се изготвя направление и клиентът се насочва 
към специалисти. Често потребителите на Консултативния център имат нужда да бъдат 
насочени към консултация с юрист, който да предостави правна помощ и съвети по случая. 
Юристът изготвя исковата молба с необходимите документи и представлява жертвата в 
съдебния процес.

Сериозни са психическите травми след случаи на домашно насилие. Жертвите 
са объркани, изплашени, изтормозени. Много често тормозът е бил системен и е 
продължавал години. Психиката на жертвите е крайно неустойчива; често те плачат и 
се страхуват; треперят; оглеждат се. При необходимост от укрепване на емоционалното 
състояние се изготвя направление за психолог. Срещите на жертвата с психолог могат 
да бъдат индивидуално консултирани, но съществува практика за групово или семейно 
консултиране. 

Направление се изготвя към Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел за закрила 
на детето, ако след подаден сигнал е установено, че домашното насилие е извършено над 
дете - член на семейството. Провежда се незабавен телефонен разговор с институцията и 
при необходимост се уведомяват и полицейските органи за осигуряване на закрила. 

Социалните услуги се основават на социална и психологическа работа и са насочени 
към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за 
социално включване. При първата среща с жертва на домашно насилие се провежда 
разговор и пострадалото лице (жертвата на насилие) се въвежда в обстановката на 
Консултативния център. Сключва се споразумение между Центъра на НПО и жертвата на 
насилие. Изготвя се индивидуален план и план за действие за период от 6 месеца. В плана 
за действие се определя целта на индивидуалната възстановителна програма на жертвата 
на насилие. 

Центърът на НПО в Разград, като доставчик на социални услуги, е разработил 
качествени програми и комплекси от услуги, предоставяни в общността. Има обучен 
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екип и работи с външни експерти, доказани с професионализъм. Всеки член от екипа на 
Консултативния център осъществява специална подкрепа на отделния посетител.

Възстановителната програма включва следните услуги:

1. Консултации със социален консултант – водене на първично интервю 
– водене на разговор с цел въвеждане на жертвата в обстановката на 
Консултативния център и след оценка на потребностите  жертвите се насочват 
към нужния специалист. 

2. Индивидуални консултации с психолог, които се провеждат средно по един път 
в седмицата. 

3. Индивидуални консултации с юрист – провеждат се във връзка с издаването на 
заповед за незабавна защита и завеждането на дело по ЗЗДН.

4. Фамилно консултиране – фамилните консултации се провеждат най-малко 
един път в седмицата. 

Етапното планиране на възстановителната програма на жертвите на домашно 
насилие подпомага изграждането на основните им стереотипи отново. 

10. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ
До момента над 60 извършители на домашно насилие ползват услугите на 

специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното насилие и участват 
в специализирана програма за работа с извършители на насилие. Клиентите са насочвани 
от Районен съд – Разград, с влязло в сила решение по Закона за защита от домашното 
насилие.

Специализираната програма за извършители на домашно насилие е съвкупност 
от консултации и дейности, които имат за цел да оценят и превъзпитат качествата на 
осъденото лице за поправимост и превенция на проявите на агресия.

„От 2007 г. Центърът на НПО в Разград осъществява специализираната програма 
за 40 осъдени граждани по Закона за защита от домашното насилие. Районен съд – 
Разград ги задължава със съдебно решение да посещават Консултативния център за 
домашно насилие.

Практиката показва, че когато със съдебно решение извършителите на насилие 
биват принудително извеждани от семейните им жилища и получават забрана за контакти 
с близките си, изпадат в силен стрес и психологически дискомфорт. Травмата се съпътства и 
с промяна на динамичния стереотип, с битови проблеми от промяната на социалния модел 
и материални затруднения. Налице е и придружаващото тези процеси психологическо 
страдание, характеризиращо се с чувство на вина и разкаяние.“76

Наблюдението, опитът, практиката в консултиране и подпомагане на новата уязвима 
група очертаха профила на извършителя на домашно насилие в Лудогорието.

“Често насилниците са и криминално проявени с предишни криминални постъпки 
или присъди. Възпиращо действа упоменаването в съдебната заповед за възможността 
да се срещнат с органите на полицията или прокуратурата, ако е констатирано 
насилие или нарушение на заповедта за защита.”77

76 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010г., с.31. 
77 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011г. Адвокат Димо Борисов, Обучителен 
семинар с органите, работещи по закона за взаимодействие между заинтересованите институции, 27-29.10.2011г., град Разград, 
стр.26. 
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Проблемите със закона, липсата на постоянни доходи и очертаваща се зависимост 
към алко хола на извършителите на домашно насилие, се отбелязват в докладите на специа-
лис тите в Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград.

„При всички случаи мъжете употребяват големи количества алкохол, след което 
инициират акта на насилие.

При повечето случаи насилниците са криминално проявени – с действащи или 
изтекли присъди. Имали са предишни бракове, където също са малтретирали съпругата 
си (този факт жената научава впоследствие).

Често срещана характеристика е липсата на работа, или ниско платена, 
сезонна работа. Мъжът често е незрял, зависим, неспособен да отстоява собствените 
си интереси, но същевременно и налагащ се, ревнив, с изострено до крайност чувство 
за собственост. Често произхожда от малтретиращо семейство, като баща му е бил 
алкохолик. 78”79

Въз основа на съдебна заповед извършителите на домашно насилие се задължават 
да посещават Консултативния център по проблемите на домашното насилие за участие в 
специализирана програма.

На извършителите на домашно насилие трябва да се оказва подкрепа и да се 
работи за справяне с гнева и агресията. Специалистите в Консултативния център в Разград, 
чрез иновативни подходи и методи, успяват да овладеят агресивното поведение. През 
последните години все по-рядко се наблюдават случаи на повторение на акт на домашно 
насилие.

Консултативният център по проблемите на домашното насилие има изградена 
собствена методология при работа с извършители на насилие и агресия. За всеки клиент на 
Консултативния център се изготвя досие и той се вписва в електронен регистър. Клиентът 
се включва и изключва от Програмата с решение на ръководителя на Центъра, в което се 
посочват причините за взетото решение.

Първата среща за извършителите с Консултативния център е въвеждаща и има за 
цел да се изясни на клиента какво представлява специализираната програма за работа с 
извършители. Консултантът подготвя споразумението и другите необходими документи, 
които се подписват от ръководителя и клиента. Изготвя се график за посещения и срещи със 
специалисти. Консултантът попълва направление, което се подписва от ръководителя, като 
се запазва един екземпляр за досието и се насрочва първа консултация с психолог. 

По време на консултацията се извършва социална оценка – въз основа на 
анализа на оценка на потребностите се правят изводи, които са основа за изготвяне на 
индивидуален план и план за действие. Плановете се изготвят за период от 6 месеца, в 
който се определя цел на индивидуалната специализирана програма на клиента. Сключва 
се споразумение между Консултативния център и извършителя. В личното досие се 
прилагат копие от съдебната заповед, копие от лична карта, всички останали документи 
на Центъра. Изготвя се анкетен лист, който съдържа точните данни на лицето: ЕГН; номер 
на лична карта, адрес; телефон за връзка; имената на жертвата; номер на съдебната 
заповед и т.н. Всички документи се съхраняват в личното досие на потребителя и служат за 
проследяване на случая. Всяко досие се съхранява минимум 7 години.

При неспазване на съдебното решение и неявяване на извършителя в 
Консултативния център на определената дата и час, след пет работни дни се изпраща 
сигнал до Районна прокуратура за неизпълнение на съдебно решение.

78 Информацията е представена от психолога Татяна Костова на Кръгла маса по проблемите на домашното насилие, 
организирана от Центъра на НПО, 26 септември 2007 г., град Разград.
79 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.31.
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През последните две години, с увеличение на посещенията в Консултативния 
център се увеличават и консултациите с психолог. Все повече клиенти заявяват интерес 
и търсят помощ от консултант-психолог. Увеличава се необходимостта от развитие на 
програмите на Центъра, за да отговарят адекватно на повишеното търсене и новите 
социални отношения.

Консултантът-юрист в Консултативния център по проблемите на домашното насилие 
осъществява необходимите правни действия. Целите на консултациите с юрист са  да 
информира извършителя за наказателни последици от нарушения на законови разпоредби, 
предпазване от нарушаване на заповедта за защита и извършване на престъпления.

Липсва сериозен напредък за последните четири години, който може да бъде 
отбелязан в приложението на Специализираната програма за извършители на домашно 
насилие в Разград. Независимо от подобрената правна рамка, сътрудничеството между 
институциите и натрупания опит, икономическата криза оказва силно влияние на 
отношенията межди жертви и извършители на домашно насилие. Домашното насилие 
продължава да не е във фокуса на общественото внимание. 

„Установени проблеми при приложение на специализираната програма: 

• Осъдените лица не спазват мерките, посочени в съдебните заповеди. Налице е 
нарушение на мерките по чл.5, ал.1, т.1 и 3 от Закона за защита от домашното 
насилие.

• Извършителите на домашното насилие не спазват мярката по чл.5, ал.1, 
т.5 от ЗЗДН за задължителното участие в специализираната програма на 
Консултативния център.

• Осъдените граждани не спазват правилата за задължителен минимум от едно 
посещение на седмица за психологически консултации.

• Част от осъдените извършители на домашно насилие са в неизвестност и не 
можем да се свържем с тях, независимо, че са получили преписи от съдебните 
решения и съдебните заповеди. Осъдените не са посетили Консултативния 
център и нарушават задължението си да участват в специализираната програма.

• Противоречивата практика на прокуратурата в Разград окуражава насилниците 
да не зачитат съдебните решения.

• Осъдените лица не осъзнават и не приемат, че специализираната програма е 
задължителна за тях по силата на съдебно решение.“80

Според нас е необходимо да се въведат някои законодателни промени, които да 
повишат чувството на отговорност у извършителите и да повишат ефективността на процеса. 

Специализираната програма за извършители на домашно насилие към 
Консултативния център, е уникална по своята методика и прилагането й за първи път  през 
2007 г. Необходимо е да се прави годишен преглед и периодично да се актуализира, в 
съответствие с промените в законодателството, обществените нагласи и потребностите на 
клиентите. 

80 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.32.
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11. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – РАЗГРАД
Консултативният център по проблемите на домашното насилие е иновативна 

социална услуга в общността, част от структурата на Сдружение „Център на 
неправителствените организации в Разград”. 

11.1. ПОЛИТИКА, ПРОГРАМИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Консултативният център по проблемите на домашно насилие към Центъра на 
НПО в Разград съществува от месец май 2008г.81 Неговата основна цел е да предоставя 
социални услуги и програми за възстановяване на жертвите на насилие и техните семейства 
в община Разград, като разработва и прилага специализирани програми за извършители на 
насилие.

Центърът на НПО в Разград разработи собствена програма по проблемите на 
домашното насилие, за да се преодолее съществуващия информационен и правен дефицит. 
В продължение на повече от шест години Центърът предлага специализирани услуги на 
жертви и извършители на домашно насилие. 

„Центърът на НПО в Разград разработи Система за гражданско наблюдение на 
съда в Разград на местно и регионално ниво.82 Организацията инициира Националната 
мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт83, в която членуват 65 
неправителствени организации от цялата страна.84

През 2008 г. фонд “Социално подпомагане”85 финансира проект „Консултативен 
център за домашно насилие в Разград”. В резултат беше създаден първият специализиран 
център за подкрепа на жертви на домашно насилие в област Разград. Процесът на 
институционализиране на дейността по прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие започна с финансиране от Българския фонд на жените през 2007г.“86

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в град Разград: 

• Предоставя експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 
извършители на насилие от община Разград;

• Развива Специализирана служба за жертви на насилие и извършители на 
насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от ЗЗДН;

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална подкрепа, 
консултиране, рехабилитация и правна помощ на жертвите на домашно насилие. Ние 
работим паралелно и с извършителите на насилие, след задължително указание на съда да 
посещават специализираните програми на Центъра.

В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа; безплатна 
правна помощ; безплатни индивидуални или групови консултации с психолог; гореща 
телефонна линия за съвети и консултации.

През месец август 2008 г. в град Разград беше разкрита гореща телефонна 
линия за жертви на насилие. Вестник „Екип 7” редовно публикува обява с телефона 

81 През 2005 г. Центърът на НПО в Разград осъществи проекта “Гражданско наблюдение над съда” за мониторинг прилагането 
на ЗЗДН. През месец април 2007 г. открихме Консултативно бюро за насилието над жени, което развихме в Консултативен център 
за домашно насилие от месец май 2008 г.
82 www.court.ngo-rz.org
83 www.watch.ngo-rz.org
84 В момента членовете на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда са 65, http://watch.ngo-rz.org/
85 Структура в Министерство на труда и социалната политика.
86 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005г. – 
2009г., Георги Милков, февруари 2010 г ., с.27.
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на Консултативния център. Откритата телефонна линия за жертви на насилие успешно 
подпомага дейността на Консултативния център.

В Общинската стратегия за предоставяне на социални услуги 2007-2011 г., приета 
от Общински съвет – Разград, е записано, че Центърът на НПО в Разград предоставя 
социалните услуги „Дневен център за социална рехабилитация и интеграция с Кризисен 
център”87.

Социалните услуги са записани и в Общинския план за развитие на Община Раз-
град 2007-2013 г. (точка 4.2.2., стр. 24), приет с Решение № 384 от 20.05.2005 г. на Общин ски 
съвет – Разград. Добавен е нов абзац “Развитие на нови алтернативни социални услуги в 
общността”, приет с Решение № 174 от 30.05.2008г. по Протокол № 11 на Общински съвет – 
Разград.

С това решение местният парламент вписа Сдружение “Център на НПО в Разград”, 
като доставчик на социални услуги в двата общински документа в Разград.

„Центърът на НПО в Разград е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел 
в обществена полза и притежава необходимите удостоверения от Агенцията за социално 
подпомагане. Всяка година държавните институции извършват контрол на дейността и 
водената документация. Гражданската организация редовно подава задължителните 
публични отчети в Министерството на правосъдието и Агенцията за социално 
подпомагане.”88

В Консултативния център се осъществяват две програми: 

А) Програма за възстановяване на пострадали от домашно насилие; 

Б) Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие. 

Специалистите работят в няколко направления: 

• Експертни услуги за сезиране на съда за прилагане на мерки за защита от 
домашно насилие;

• Предоставяне на правна помощ по съдебни дела по защита от домашното 
насилие;

• Възстановителни и рехабилитационни услуги за жертви на насилие; 

• Социална и психотерапевтична работа с жертви на насилие; 

• Фамилно консултиране и подпомагане, семейно планиране, родителски грижи;

• Образователни програми за социалните права, задължения и отговорности на 
жертвите;

• Социална и психологическа работа с извършители на насилие.

Социалните услуги се предоставят в краткосрочен и в дългосрочен план. Услу-
гите се основават на социална и психологическа работа и са насочени към подкрепа 
на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално 
включване. Социалните услуги се предоставят безплатно според желанието на лицата, като 
алтернативно могат да се извършват срещу заплащане на такси по желание на клиентите. 

Две са основните целеви групи: Жени, мъже и деца, жертви на домашно насилие; 
Извършители на домашно насилие, без ограничение на възраст, пол и  социален статус.

87 Решение №808 по Протокол № 45 от проведено на 22.01.2007 г. заседание на ОбС – Разград, Раздел VI. Дейности за 
изпълнение на стратегическите цели и подцели, т. 10, www.razgrad-bg.org, рубрика Общински съвет – подрубрика Протоколи. 
88 Решение №422 по Протокол № 27 от проведеното заседание на Общински съвет – Разград на 28.07.2009 г., с.3, www.razgrad-
bg.org, рубрика Общински съвет – подрубрика Протоколи.
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Преки ползватели на услугите на Консултативния център са жени, мъже и деца 
в неравностойно социално положение и жертви на насилие от ромска, турска и българска 
етнически общности от община Разград. 

Косвени ползватели: партньори-представители на институции, които са ангажи рани 
с проблема; членове и доброволци на неправителствени организации, които представят 
социални услуги и защитават човешките права и жертвите на насилие.

Жертвите на домашно насилие основно се насочват към Консултативния център от 
полицейски служители от Районно управление „Полиция” – Разград, както и от близки и 
познати. През последните три години се увеличава броят на клиентите, които са узнали за 
Центъра от публикуваната информация във вестник „Екип 7”.

Извършителите на домашно насилие се задължават да посещават Специализи ра-
ната програма с решение от Районен съд – Разград.

11.2. ДОГОВОР С КОНСУЛТАТИВНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ - РАЗГРАД

Центърът на НПО в Разград предоставя на потребителите на Консултативния 
център проект на договор за социални услуги и писмена информация относно: oписание 
на същността и принципите на социалните услуги, които се предоставят; целите на 
социалната услуга; целевите групи; описание на дейностите по предоставяне на социалните 
услуги; описание на необходимите материални и човешки ресурси; опита на доставчика 
в предоставянето на социалнитеуслуги и квалификацията на персонала; условията и 
правилата за ползване на услугите.

В Консултативния център се поддържа регистър на потребителите на услугите, 
съобразени с изискванията на Закона за защита на личните данни с информация за: 
клиентите/посетителите – име, телефон; дата и час на посещението; проблеми и трудности.

Капацитет: Центърът на НПО в Разград разполага с широка мрежа от доброволци, 
консултанти и експерти, които доброволно полагат труд за постигане на целите и задачите 
на проекта. 

Центърът на НПО в Разград е регистриран доставчик на социални услуги в 
Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград се 
развива успешно през последните осем години89. Центърът работи в тясно сътрудничество 
с Окръжния и Районния съд в град Разград, полицията, прокуратурата, Дирекция „Социално 
подпомагане”, Отдел за закрила на детето, които дават положителни препоръки за работата 
му.

Центърът на НПО в Разград90 е позната и авторитетна местна неправителствена 
организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията има 
деветгодишно сътрудничество със съда91 и много добро партньорство с полицията92. 
Интересите на Центъра в местното развитие са основно в областта на укрепване на 
демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и 
граждански права. Центърът на НПО в Разград има специфични умения по управление на 
публични фондове и привличане на допълнителни ресурси.

Супервизия на персонала: Супервизията е насочена към: степен на персонална 
ангажираност, чувства, загриженост и стрес; проблеми и методи при работата с 
извършители и жертви на домашно насилие; работа с клиент, за когото консултантът е 
89 http://www.facebook.com/groups/126158287426490
90 www.ngo-rz.org
91 www.court-rz.org
92 www.police.ngo-rz.org
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персонално отговорен; развитие и обучение; обратна информация за изпълнението; 
ръководство за текущи и нови задачи, включително установяване и поддържане на 
стандарти.

Членовете на екипа на Консултативния център имат писмени длъжностни характе-
ристики, които ясно установяват техните отговорности, очакваните задължения и отчетност. 
Длъжностните характеристики се преразглеждат веднъж годишно.

На консултантите се осигурява писмено ръководство за процедурите и политиките 
на доставчика. Персоналът е информиран за процедурата по подаване на молби за защита. 
Екипът има възможност за търсене на съвет и за получаване на консултация.

11.3. МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ И ПАРТНЬОРИ

Адрес: град Разград 7200, жк Освобождение 34, етаж 1, пк 237; телефон/факс: 
084/661694; електронна поща: office@ngo-rz.org; интернет страница:www.ngo-rz.org.

Центърът разполага с подходяща материална база – мебели, библиотека, компютри, 
мултимедиен прожектор, Интернет, офис-техника, достъп до телефон, безопасна, сигурна и 
защитена среда. В Центъра условията са подходящи за ползване и от хора с увреждания. За 
децата е осигурена игрална база; художествена, дидактическа и педагогическа литература. 
Центърът е отворен всеки ден, от 9 сутринта до 18 часа, без прекъсване на работното време.

Организацията има собствен офис - самостоятелен апартамент с отделен вход, 
в широкия център на Разград, в близост до училища и детски градини. Обособени са 
приемна, зала с библиотека, два работни офиса, зала за обучения. Центърът на НПО в 
Разград ползва автомобил, който е необходим за изпълнение на функциите на екипа.

Бюджет: Годишният бюджет на представяните услуги се оптимизира в зависимост 
от одобрените за финансиране проекти. Възможните източници на средства, необходими 
за извършване на дейностите по услугата, са проекти, програми, дарения, държавно-
делегирана дейност.

Партньори: В духа на успешното сътрудничество между институциите и с цел 
подобряване работата по проблемите на домашното насилие, 17 институции от област 
Разград подписаха Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие. 

Инициативата за подписване на Местен механизъм за прилагане на Закона за 
защита от домашното насилие в област Разград е на Центъра на неправителствените 
организации; останалите партньори са институции от съдебната система, социални служби, 
прокуратура и полиция. Всяка от страните по подписания документ поема конкретни 
ангажименти, сред тях са и периодични срещи за обмяна на опит и добри практики. 

Партньори на Центъра на НПО в Разград са: Окръжен съд - Разград, Районен съд 
- Разград, Районен съд - Кубрат, Районен съд - Исперих, Районна прокуратура - Разград, 
Районна прокуратура - Исперих, ОДМВР - Разград, РУ „Полиция“ - Разград, РУ „Полиция“ 
- Кубрат, РУ „Полиция“ - Исперих, РУ „Полиция“ - Лозница, РД „Социално подпомагане“ - 
Разград, Дирекция „Социално подпомагане“ - Разград, Дирекция „Социално подпомагане“ 
- Кубрат, Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, Дирекция „Социално подпомагане“ 
- Самуил.
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Статус на случаите на домашно насилие в Консултативния център

За осем години приложение на Закона за защита от домашното насилие в град 
Разград, неуспешните случаи в Центъра са 10%. Може да се приеме, че приложението 
на социални услуги в областта на превенция на домашното насилие е много успешна. 
Благоприятно разрешените случаи на домашно насилие са 90% от всички клиенти – 
осигурена е защита от домашно насилие. 
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Преките ползватели на Консултативния център са повече от 250 жени и деца в 
неравностойно социално положение, жертви на домашно насилие от ромската, турската 
и българска етническа общност от община Разград. Те са включени в програма за 
възстановяване от преживяното домашно насилие. За тях организираме консултации, 
беседи, безплатна съдебна защита по Закона за защита от домашното насилие. 

До момента над 60 извършители на домашно насилие ползват услугите на 
специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното насилие и участват 
в специализирана програма по ЗЗДН. Те са насочвани от Районен съд - Разград и са с влязло 
в сила решение по Закона за защита от домашното насилие.

Отчита се повишен брой на клиенти и от големите общини Кубрат и Исперих, както 
и малката община Цар Калоян, където през последните години се забелязва увеличение 
на случаите на домашно насилие и заведените съдебни дела за защита в районния съд по 
местоживеене.

Ръководителят: организира и обезпечава цялостната дейност на Консултативния 
център; координира и подпомага изпълнението на функциите на екипа на Консултативния 
център; осъществява контакти с институции; консултира клиенти; утвърждава образците на 
документите на Центъра.

Социален консултант и сътрудник на телефонна линия: провежда първа 
среща с клиентите (първично интервю) - запознава с процедурите и програмите; 
изготвя необходимите документи за клиенти на Центъра; поддържа документацията в 
Консултативния център; изпълнява текущи задачи и подпомага цялостната дейност. 

Психологът: предоставя консултации, след което изготвя доклад, който се пред-
ставя на ръководителя на Консултативния център. Психологът попълва оценката на 
потребностите; изготвя и план за действие, с което се отбелязват целта на провеждане на 
консултациите и необходимият период и брой на консултациите за постигане на целта. 

Юристът: предоставя правни консултации и съвети за възможностите за защита; 
изготвя декларация и пълномощно на клиента; подготвя необходимите документи във 
връзка с делото; присъства на съдебните заседания и осигурява защита с цел постановяване 

11. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ  
НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – РАЗГРАД



57

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО 
РАБОТЯТ ПО СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ - IX.2013 г.

на решение на съда и заповед за незабавна защита; представлява клиента пред окръжен 
съд, ако обжалва  решението на районния съд.

Предоставени услуги в Консултативния център по проблемите с 
домашното насилие за периода 2011 - 31-05-2013 г. 

За периода 2011 - 31.05.2013 година са проведени над 500 консултации със 
социа лен консултант, психолог и юрист. Най-голям брой са консултациите със социален 
консултант – 296. Нормална практика е социалният консултант да извършва първично и 
последващо интервю с всеки клиент и да преценява нуждите от други специалисти. Другите 
консултанти работят по предварително изготвен график.
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12. МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗЗДН – 
СИЛАТА НА ПАРТНЬОРСТВОТО
На 16.12.2011 г., в сградата на Районния съд в град Разград, седемнадесет институ-

ции подписаха Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие в област Разград. Документът е резултат от проект „Механизъм за ефективна 
работа по проблема с домашното насилие”, финансиран от държавния бюджет чрез 
Министерство на правосъдието.

Институциите постигнаха общо съгласие за работа в посока преодоляване на до-
маш ното насилие и неговата нарастваща роля в обществото. Обединихa се около идея та 
за съвместна работа при прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област 
Разград. 

Местният механизъм за прилагане на ЗЗДН в област Разград отговаря на необ-
ходи мостта от координиране на усилията и вза имо действие между ангажираните 
институции. С подписването на Механизма, институ циите от област Разград заявяват 
желание за сътрудничество в областта на домашното насилие, насочен към подобряване 
информираността и капацитета на институциите.

Сключването на Местния механизъм за приложение на ЗЗДН е нов етап в 
процеса на партньорство. През 2005 г. започнахме с изграждане на доверие и взаимно 
опознаване; през 2006 г. - 2007 г. организирахме поредица от работни срещи с полицаи и 
съдии в сградата на Районен съд – Разград. Започналият процес продължи и през 2007 г. със 
сключването на двустранни споразумения с институциите.

Инициатор за подписването на Местния механизъм е Центърът на НПО в Разград. 
Центърът осъществява координацията между различните институции, чрез организиране на 
периодични срещи и обучения повишава тяхната информираност и засилва влиянието им в 
обществото
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Окръжният съд - Разград осъществява институционален контрол върху дейността 
на районните съдилища в съдебния район по приложението на Закона за защита от 
домашното насилие (координира и наблюдава). Съдът периодично организира срещи с 
представители на районните съдилища с цел запознаване с добрите практики в областта на 
домашното насилие.

Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат също са подписали местния 
механизъм за сътрудничество при прилагане на Закона за защита от домашното насилие. 
Като първоинстанционен съд по този проблем, е от изключително значение високото ниво 
на информираност и компетентността на магистратите. 

Районните прокуратури в Разград и Кубрат регистрират всички докладвани сигнали 
за домашно насилие. Те участват периодично в срещи с други заинтересовани институции 
по проблема, с цел повишаване на своята компетентност. 

Областната дирекция на МВР-Разград има основна и ръководна функция 
да координира и наблюдава дейността на всички РУ „Полиция” в област Разград 
по приложение на Закона за защита от домашното насилие. Дирекцията насочва 
потърпевшите от домашно насилие към доставчици на социални услуги, подходящи за 
лица-пострадали от домашно насилие и развиващи дейност в района на териториалната й 
компетентност.

Служителите в Районните полицейски управления в Разград, Кубрат, Исперих 
и Лозница регистрират всички получени сигнали за домашно насилие и своевременно 
реагират, като посещават адресите на потърпевшите при подаване на сигнал по телефона. 
При установен случай на домашно насилие, служителите от районните управления съставят 
протокол за предупреждение, който може да се предостави като доказателство пред съда. 
Служителите на районните полицейски управления през годините създадоха практика да 
насочват жертвите на домашно насилие към Консултативния център, където им се оказва 
подкрепа и съдействие при справяне с проблема.

Дирекциите „Социално подпомагане” работят за усъвършенстване на методиката за 
предоставяне на социални услуги. При постъпване на сигнал за дете или лице - пострадало 
от домашно насилие, социален работник посещава адреса на жертвата за изготвяне на 
социален доклад-предложение за оказване на подкрепа и ползване на социална услуга в 
зависимост от потребностите на лицето.

Важен етап в приложението на ЗЗДН е създаденото партньорство между съд и 
полиция в Разград през 2007 г.

„Съдиите от Районен съд – Разград препоръчаха на местната полиция да изпра ща 
преписките в съда само при наличие на непосредствена опасност от домашно насилие. 
При останали случаи е необходимо да насочват жертвите на домашно насилие към 
Консултативния център по проблемите с домашното насилие към Цен търа на НПО, за 
изготвяне на необходими документи за подаване в Районен съд - Разград.

ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ:93

1. РУП на МВР да изпраща жалби до Районен съд, само ако се установи реална и 
“непосредствена опасност” за жертвата от домашно насилие.

2. РУП на МВР да насочва жертвите на домашното насилие към Центъра на НПО, 
където да се подготвят документите за сезиране на Районен съд.

3. Целта на Закона за защита от домашното насилие е превенция на домашното 
насилие чрез издаване на ефективна съдебна заповед за ограничение и 

93 Работна среща в Районен съд – Разград, 27.11.2007 г.
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възпиране на насилника. Остане ли тази заповед само на хартия, законът се 
обезсмисля.

4. Да се организират обучения на полицаи по проблема с домашното насилие и 
приложението и практиката на Закона за защита от домашното насилие.

5. Да се провеждат периодични консултативни срещи между полицията, Районен 
съд и Прокуратура за оценка напредъка по прилагане на ЗЗДН, като могат да се 
включат и други институции.“94

Специално внимание е необходимо да се обърне на ролята на полицейските 
служби за приложение на ЗЗДН. С полицията в област Разград създадохме успешно 
сътруднчество още в края на 90-те години на XX век, когато осъществихме поредица на 
пилотни инициативи за подобряване на информираността на гражданите и уменията на 
полицейските служители.95

“Установихме практика през последните две години (б.а. 2007г.-2009г.) да 
организираме срещи в РУП на МВР – Разград за запознаване на патрулните полицаи 
и районните инспектори с практиките по приложението на ЗЗДН. За подобряване на 
сътрудничеството организирахме две информационни срещи за обучение на полицейските 
служители.”96

„Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград” е 
сключил споразумения за сътрудничество с осем местни институции, които работят по 
проблема. Споразумения са подписани през 2007г. с ОД на МВР – Разград, РУ „Полиция” – 
Разград, Окръжен съд – Разград, Районен съд – Разград, Окръжна и Районна прокуратура 
– Разград, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Разград, Дирекция „Социално 
подпомагане” – Разград. Споразуменията уреждат процедурата на консултиране и 
насочване на жертви към Консултативния център в град Разград: 

1. Да си сътрудничат при решаването на проблеми за насилието върху жени и 
техните деца в семейството и на улицата, изразено във всичките му форми; 

2. Да оказва съдействие на Центъра на НПО в Разград в случаи на домашно 
насилие над жени и техните деца; 

3. Да насочва към специалистите на Консултивния център клиенти, върху които се 
упражнява насилие.

На 16.10.2009 г. бе сключено допълнително споразумение с ДСП – Разград с цел: 
„Установяване на механизъм за сътрудничество по приложение на Закона за защита от 
домашното насилие чрез подпомагане на всички жертви и извършители на домашно 
насилие, както и членовете на техните семейства.”

Медийното подпомагане на социалната работа и привличане на обществеността се 
осъществява чрез дългосрочно сътрудничество с кооперация „Екип 7”, най-популярният и 
четен областен вестник от 20 години в област Разград.“97

94 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.9-10.
95 Осъществихме наблюдение на местната полиция и разработихме система за обществено наблюдение:http://police.ngo-rz.
org. Центърът на НПО в Разград има уникален шестгодишен опит в работата с местната полиция и е реализирал успешно четири 
проекта за укрепване капацитета на местните полицейскислужби в Разград. 
96 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.16.
97 Милков, Георги. Специфични особености в консултативната работа с жертви на домашно насилие в Община Разград, РУ 
„Ангел Кънчев”, Дипломна работа. Научен ръководител доц. Н. Бояджиева, Разград, 2011, с.84
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13. ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ

13.1. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ И СПРАВЯНЕ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Запознаването с индикаторите за домашно насилие може да се използва за 
предвиждане,  предотвратяване и оценяване на риска от него. В книгата си „Дарбата 
да се страхуваш”98, авторът Гавин Де Бекър - специалистът по предвиждане, превенция 
и справяне с насилието отбелязва, че въпросникът може да бъде от полза не само за по-
стра далите „мишени” да се спасят, но и за: полицаите, които нямат намерение да аресту-
ват насилника; лекарите, които могат да си замълчат; прокурорите, които не желаят да 
предявят обвинения; съседите, които е възможно да не обърнат внимание на насилието 
или се дистанцират от намеса. Списъкът може да ги наведе до това, че не бива да 
отминават или омаловажават насилието и трябва да вземат мерки, да заемат позиция, 
която да е в помощ. Той може да бъде полезен и за мъжете, които чрез него могат да 
видят себе си и да идентифицират своите неосъзнати нагласи и скрити намерения. Авторът 
посочва много случаи, когато описанието на признаците и медийното разпространение 
на прокурорските речи в дела при случаи на осъдени за убийство на своите съпруги, 
предизвиква инсайт и саморазпознаване у потенциалните насилници („Току-що вие може 
би спасихте живота на жена ми, когато слушах как описвате постъпките на убиеца О. Дж. 
Симпсън, видях себе си”). За разлика от други убийството на съпруг/а е престъпление, което 
може да влезе в конфликт със съвестта.99 

В повечето случаи жените са жертви на домашно насилие или малтретиране и за 
тях се създават специални убежища, кризисни центрове и др. Те могат да поговорят със 
специалисти, които не само разбират какво става в живота и душата им, но и да си изяснят 
какво следва да направят нататък. На насилника може да се предложи същото място с 
подходящи програми за терапия и корекция на поведението. В случаите на конкретни 
прояви на насилие се следват стъпки, предвидени от закона – сигнали, намеса на полиция, 
прокуратура и съд. Това не изключва, а предполага съпътстваща програма за справяне 
със собствените чувства, идентифициране на алтернативите за справяне и терапевтична 
програма за кризисна интервенция, възстановяване, реорганизация и пренасочване на 
поведението към други дейности. 

Един от основните проблеми при справянето с домашното насилие е, че има голям 
брой жертви - преди всичко жени, които не желаят да се освободят от нежеланата връзка. 
На всеки няколко секунди една жена в САЩ е обект на домашно насилие. В България пък 
се оказва, че всяка четвърта жена е обект на такова насилие. Известно е, че много мъже 
прибягват до това, но почти същият брой жени решават да останат при мъжете си. Голям 
брой предвиждания или предупреждения за опасност остават пренебрегнати. Причините за 
това са аналогични и описвани независимо от културните различия и традициите.

Симптоматиката на това поведение идва от факта, че малтретираният изпитва 
силно облекчение, когато насилието престане или насилникът прояви милост, съжаление 
или сменя унижаващото поведение с възнаграждаващо. Появява се пристрастяване 
към това усещане у жертвата (т.нар. „стокхолмски синдром”). Онзи, който тормози е и 
този, който единствено може да даде мигове на отдих и за кратко време да стане добър, 
прощаващ  и състрадателен. По този начин малтретиращият държи ключа към усещането 
за благополучие у малтретирания. От последния зависи еуфорията, която идва на мястото 
на депресията, а колкото е по-тежко в лошите моменти, толкова по-леко става, когато 
настъпят хубавите мигове. Жените са така силно разстроени, че са склонни да вярват, че 
всеки ужасен инцидент е може би последният. Освен това много от тях са бити толкова 
много, че механизмът им за страх се е притъпил. Рисковете, които за други са ужасни, те 
приемат като нещо обикновено и обичайно (ефект на десенсибилизация). Те са изгубили 
98 De Becker, G. The Gift of Fear, Litle, Brown & Company (Canada), Printed in USA, 1997.
99 Де Бекър, Г., с.173.
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възможността да виждат връзката между насилието и смъртната заплаха и опасността от 
фатална развръзка.

В литературата се описват сериозните проблеми на жената, привикнала към побоя 
и отхвърляща алтернативата да напусне насилника си. Де Бекър твърди, че най-важната 
пречка е, че не може да й се въздейства с логични аргументи. Това става по емоционален 
път, а не със статистически данни или нравствени разсъждения. Практиката показва, че 
пър вата реакция на жертвите, въпреки опитите да бъдат убедени да подадат оплакване 
до полицията за ограничаване на достъпа или да скъсат с насилника, е страх и съпротива. 
В тях е потиснат и инстинктът за самосъхранение. Обикновено причините за това са още в 
детството или в резултата на предишни травми, а настоящата ситуация на малтретиране 
е повторение и затвърдяване на тази роля. Насилникът се възползва съзнателно от 
това и допълнително смазва опитите за предпазване или отпор. В такива случаи при 
консултирането се препоръчва да се търсят възможности за активизиране и включване на 
други все още запазени инстинкти, като този за опазване на децата.

В описанието на случаите на жени бити от мъжете си, които имат възможност да ги 
напуснат, се забелязва известна закономерност. При първия побой жената може да стане 
неволна жертва, но при втория е доброволна. Синдромът на домашното насилие е ясен, 
но при всеки случай продължаването на връзката, в която има насилие, е въпрос на избор. 
Това е основен ориентир и принцип в консултирането. „За жената е жизненоважно да гледа 
на решението си за оставането с партньора и продължаване на съжителството като въпрос 
на избор. Само тогава напускането може да се приема също като избор и възможност за 
действие”100.

Реакцията на жената не е въпрос на избор, а какво трябва да се каже за 
поведението на малтретиращия мъж? При консултирането може да се надникне в 
неговото детство или предистория, да се открие несигурността му, разклатеното му 
чувство за идентичност, страстта му да упражнява контрол, цялостно поведение, 
обусловено от синдром, който води до неосъзнати и неконтролирани форми на насилие. 
Това обаче не означава, че поведението му не е въпрос на личен избор и че то не може 
да бъде управлявано и саморегулирано. Поведението на всеки може да се обясни с 
неговото минало, но това не го оневинява и затова трябва първо да се търси отговорност 
за малтретирането, а едновременно с това осъзнаване и пренастройване за промяна 
и овладяване на неконтролирания гняв и повишена агресивност. Отговорността е и на 
двамата партньори, особено ако те имат и деца. Ясно е, че и двамата ги нараняват (мъжът 
– повече от жената, но и нейната вина не е по-малка). Родителите са моделът, който децата 
имитират, а ако майката търпи побоя, има вероятност и дъщерята на свой ред да го търпи. 
Както бащата нанася ударите, така може да постъпва и синът в бъдеще. В поемането на 
отговорност не само за себе си, но и за децата си не само в настоящето, но и в бъдеще, че 
крие ключът към верния избор и алтернатива, която изключва примирението. Не са малко 
жените, които намират сили да напуснат мъжете си, които ги бият и тормозят системно. В 
този случай е важно да се припомни изразът на Хелън Келър като жена, „хваната” в друг вид 
капан на сензорната депривация – „Въпреки че светът е пълен със страдание, той е пълен и 
с преодоляването му”.

Съпружеският тормоз извършват хора, за които жертвите почти винаги казват, 
че са били преди това най-нежни, най-любезни, най-внимателни и т.н. Мнозина са били 
такива, докато е траел подборът, а често продължават да са същите между епизодите на 
насилие. За много насилници агресията се отключва след разочарование или разминаване 
с очакванията. Раждането и трудностите при отглеждането на децата, издръжката и 
различен тип ролеви и други конфликти отключват агресията като шанс за разреждане 
на напрежението. Хората често не виждат първите знаци, защото влюбването е до 
голяма степен процес, при който съзнателно си затваряме очите за недостатъците, което 
предполага известно отрицание. 

100 Де Бекър, с.175.

13. ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ ПРИ 
ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ



62

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО 
РАБОТЯТ ПО СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ - IX.2013 г.

Въпросът за избора се изяснява в значителното произведение на Натаниъл Брандън 
„Себеуважаване”101. За жената, която говори: „Никак не ми върви на мъже. Постоянно се 
свързвам с такива, които налитат на бой. Просто имам лош късмет”, той казва следното: 
„Късметът няма нищо общо с това. Общото във всяка връзка от връзките на жената е самата 
тя. Излагам наблюденията си за подбора, не за да обвинявам жертвите, а за да ги просветя. 
Не съм убеден, че насилието е справедливо наказание за случаите на лош избор, но съм 
убеден, че става въпрос именно за избор.”102 

13.2. ПРОБЛЕМИ И ПРЕЧКИ В ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ103

Много убийства стават в съда, където жените правят постъпки да се издават 
заповеди за възпиране или точно преди съдебните заседания. Причината за това е, че 
убийците са били алергични към отблъскването. Вкъщи са го понасяли, но много трудно, 
докато на публично място им е невъзможно да се примирят, че не са желани. За такива 
мъже отблъскването е заплаха за идентичността им, за личността им, за цялостната им 
същност и затова техните престъпления могат да се нарекат убийство в защита на Аза104 . 
Много от убийците се самоубиват след като убият партньорката си, което показва, че 
отказът им да се примирят с това, че са отблъснати, е по-важен от живота им. При това 
положение съдебната заповед не може да ги отклони от пътя, който са поели. Заповедта 
за възпиране е като военна стратегия и става въпрос за живот и смърт, също като на 
война. „Не мога да се понасям, като знам, че тя е спечелила, че ме е надвила - Не! Това 
е война”, пише мъж в дневника си след като е разбрал, че съпругата му си е издействала 
заповед за временно възпиране. В първата значима книга за преследването/дебненето „Да 
имаш или да вредиш” авторът Линдън Грос описва с подробности много случаи, в които 
съдебните заповеди за временно възпиране не са направили нищо за да предотвратят 
убийствата.105 Изследване, проведено от Министерство на правосъдието в САЩ показало, 
че заповедите за възпиране „не прекратяват физическото насилие”. Учените установили, 
че тези заповеди помагат тогава, когато не е имало предишни случаи на насилие или 
малтретиране. Заключението от изследването е, че „като се има предвид, че предимно 
жени с деца прибягват до заповеди за възпиране, неспособността им да обуздаят по-
късно насилие може да изправи доста деца пред риска да станат очевидци или жертви 
на насилие”106. По-ново изследване показва, че за повече от една трета от жените 
проблемите продължават и след получаване на заповед за възпиране. Това е сравнително 
благоприятен резултат, защото означава, че близо две трети не са имали вече проблеми. 
Оказва се, обаче, че заповедите за възпиране имат по-скоро краткосрочен, отколкото 
дългосрочен ефект. В случаите, когато те помагат, причината е страхът на мъжете да не 
бъдат арестувани, а в други – те показват, че жената е решила да прекъсне връзката и това 
убеждава мъжа да стои настрана. Понякога те помагат независимо от причините, а в други 
случаи – не. „Заповедите за възпиране (често наричани ВЗВ) отдавна са се превърнали 
в домашни упражнения, които полицията дава на жените, за да докажат, че твърдо са 
решили да се отърват от преследвачите си. Те наистина отдалечават малтретираните жени 
от полицейския участък и ги насочват към съда, където проблемите им може да продължат, 
а може и да не продължат. Освен това заповедите улесняват арестуването, в случай че 
мъжът продължи да преследва жертвата си. С други думи, ВЗВ помагат на полицията и 
прокуратурата, но на жертвите – не винаги. В Калифорния например ВЗВ имат сила само 14 
дена, след което жената отново трябва да се обърне към съда и да заведе дело, за да реши 
дали да се удължи заповедта.107 

101 Brandеn, N., Honoring the Self. The Psychology of Confidence and Respect. N.Y.: Bantam, 1985. 
102 пак там, с. 179.
103 по Г. Де Бекър, „Дарбата да се страхуваш”, С., 2001, с.182-189.
104 Де Бекър, с.182.
105 Gross, L. To have or To Harm: True Stories of Stalkers and Their Victims. N.Y.: Warner, 1994.
106 Де Бекър, с.183.
107 пак там, с.181.
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Заповедите за възпиране имат най-голямо въздействие върху разумен човек, който 
е вложил сравнително малко емоции във връзката, което означава че имат най-голям 
ефект върху човек, който и без това не е склонен към насилие. Освен това има голяма 
разлика дали заповедта за възпиране е срещу съпруг, който малтретира или срещу мъж, 
с който са осъществени няколко срещи. Разликата е в степента на вложените емоции и 
ангажираността, която чувства мъжът. Съпругът, който е принуден да живее отделно от жена 
си, трябва да се откаже от главното нещо в живота си - от интимните си взаимоотношения, 
контрола и собствеността си над друго човешко същество, идентичността си на властен 
мъж, на съпруг, глава на семейство и т.н. Де Бекър твърди, че заповедите за възпиране не 
е сигурно доколко помагат, но могат и да вредят, защото създават илюзия у жената, че е 
в безопасност. Съдия-експерт по семейно право казва, че „жените трябва да разберат, че 
тази хартия няма да спре поредния куршум или юмрук”.108 Отнася се не само до жените, 
а до цялата наказателноправна система. Жената може да се поучи от собствения си опит, 
но системата трябва да извади поука от опита на всички.109 Мнението на специалистите по 
подпомагане на жертвите е, че следва да дадат възможност на клиентите да си зададат 
простичкия въпрос дали такава заповед ще помогне или ще навреди в конкретния случай. 
Едва след това може да се говори за избор, а не за автоматична реакция в резултат на 
внушаване или директивно съветване. „Разберете, че заповедта за възпиране е една 
от възможностите, а не единствената”, отбелязва консултантът. Важното е в процеса на 
консултиране жената да избере сама алтернативата и да й се помогне да изготви своя план 
за действие. От другите възможности одобрение получават интервенциите, свързани с 
прилагане на закона, като арести за нанасяне на побой, нападение, влизане с взлом или 
други закононарушения. Обвиненията в нарушаване на закона изправят съдебната система 
срещу закононарушителя, докато заповедта за възпиране изправят малтретиращия срещу 
съпругата му. Много побойници се ужасяват от мисълта, че могат да попаднат във властта 
на жертвите си, а със заповедта за възпиране жената иска да контролира поведението на 
съпруга си и така обръща наопаки взаимоотношенията им. И обратното, когато системата 
обвини в престъпление като нанасяне на побой, предвидимото последствие е резултат 
от действията на мъжа, а не на жената. „Малтретиращите мъже би трябвало да бъдат 
давани под съд за всяко нарушение и съм беден, че съдебното преследване ефикасно 
предотвратява по-нататъшното малтретиране. Дори и тогава обаче жените не бива да 
забравят, че е възможна ескалация”110. Само когато жената вярва, че мъжът ще уважи 
заповедта и ще я остави на мира, може да се подкрепи тази стратегия. 

Когато заплахата от преследване и отмъщение е много голяма тогава, най-вярната 
стратегия е приютяването на жертвата в защитена среда – общежитие или център за 
временно настаняване на малтретирани жени. Адресите на такива центрове се пазят в 
тайна. Работещите там специалисти са наясно, че основният въпрос е безопасността, а не 
справедливостта – това, което правозащитната система често не разбира. Помагащият 
специалист трябва да се води от тази идея и да я декларира пред клиентите – работата му е 
в по-голяма степен да помага на клиентите да изберат най-адекватната на тяхната личност 
и конкретна ситуация на взаимоотношения алтернатива, която ще осигури на първо място 
безопасността им, а не търсенето на справедливост, възмездие, отпор и пр. Отиването в 
подобни места за защита на жени крие редица неудобства, но там те могат на първо място 
да са в безопасност, но и да получат насоки, съвети и най-вече консултации, които да им 
дадат възможност да направят самостоятелно своя избор на лична стратегия за защита и 
да планират отделните стъпки за това, да бъдат подкрепени в реализирането им и да бъдат 
съпровождани в този процес.

В психологическата литература съществува терминът „синдром на малтретирана 
жена”, въведен от психоложката Ленор Уокър. Според нея няма начин да се предвиди 
съпружеското убийство. Де Бекър опровергава тази постановка, като твърди, че то е 

108 Де Бекър, с.184.
109 пак там.
110 пак там, с.185.
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„единственото най-предсказуемо тежко престъпление в САЩ.”111 Грешката показва, че има 
спешна нужда да се помага на полицията, на прокурорите и на жертвите систематично да 
анализират случаите като отделят онези, в които има елементи на реална опасност. С тази 
цел фирмата му разработва система за изкуствена интуиция, която анализира детайлите 
в разказа на една жена, докато тя ги съобщава на полицията. Компютърната система 
предупреждава в кои случаи опасността от крайни ексцесии и най-вече убийство, е най-
голяма. Междувременно обаче заповедите за възпиране продължават да бъдат, според 
определението на Линдън Грос – „коленният рефлекс” на правозащитната система. „Не 
мога да задам риторичния въпрос дали някой трябва да умре, за да се променят нещата, 
защото досега много хора вече са умрели”.112 

Във всички случаи обаче е по-добре да се избягват ситуациите, които провокират 
насилие отколкото да се правят опити да се променят склонните към насилие партньори 
и особено – да се започва война с тях, дори с подкрепата на полицията, съда, социалните 
служби и организации. Оправянето на отношенията, в които има насилие, е проблем 
на субектите на тези отношения, а полицията и правораздавателните органи могат да 
се намесват, само когато става дума за други страни на сигурността. За съжаление дори 
предвидените мерки в законодателството за защита от домашното насилие не може да 
гарантират „поправянето” на отношенията или на насилника. Приложението на механизъм 
за координиране и подпомагане на жертвите и защита от домашно насилие е условие и 
гарант за предпазване от крайности или пресилване в мерките съобразно прерогативите на 
правоохранителните и правораздавателните органи.  

13.3. ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ

През 90-те години интересът към домашното насилие е с допълнителен фокус върху 
неговото въздействие върху децата. Движението премахва границите между практиките, 
насочени към малтретирането на деца и услугите, които обикновено са предназначени 
за жени. В подслоните на Женска подкрепа винаги са били приютявани повече деца, 
отколкото жени и още в самото начало са наемани на работа предимно работещи с деца. 
По този начин се засилва вниманието към нуждите на децата - жертви на домашно насилие, 
проявява се тенденция към пренебрегване на факта, че домашното насилие е легитимна 
грижа на социалните работници и от службите за възрастни.

В литературата се описват препятствията, които срещат жените, търсещи помощ в 
агенциите и службите за социална работа. Те често са заплашвани от насилниците, че ще 
загубят децата си или биват представяни като луди, истерични или фантазьорки. Налага се 
социалните работници да проявяват инициатива, за да преодоляват дискриминационните 
практики. Социалните работници трябва да бъдат „нащрек” и за опасността да се съгласят 
с разбирането на насилника за същността на семейните проблеми, което неминуемо ще 
доведе до минимизиране на вредата от насилието и преувеличаване на недостатъците на 
жертвата най-често е жената в семейството.

Причини за прикриване и неглижиране на съществуването на домашно насилие.113

• Не се докладва за защита на децата относно известни случаи на домашно 
насилие;

• Проблемът не се идентифицира като насилие (обикновено от мъж към жена), а 
като семеен конфликт или пререкания, така че източникът на опасност не може 
да бъде идентифициран и неговото въздействие се омаловажава;

111 Де Бекър, с.187.
112 Gross, L. To have or To Harm: True Stories of Stalkers and Their Victims. N.Y. 1994- По Де Бекър, с.188.
113 Humphreys, C. , Hague, G., Hester, M., Mullender, A., Abrahams, H. and Lowe, P. From Good Intensions to Good Practice: Working 
with Families Where There is Domestic Violence. Bristol: Policy Press, 2000 - Хъмфрийз, с. 53.
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• Фокусът се премества към оценка към други неща, като психично здраве или 
злоупотреба с алкохол, които макар и да присъстват не са винаги основният 
източник на опасност, а понякога са резултат от нея;

• Поведението на майката се посочва или като равностоен или като по-сериозен 
проблем от мъжкото насилие, дори когато има сериозни доказателства за 
противното;

• Мъжът се възприема като „крайъгълен камък на семейството” и се подкрепя 
осново полагащата му роля, вместо да протестират или реагират срещу наси-
лието, което той упражнява срещу своя партньор;

• Посочват се само най-крайните форми на физическо насилие („истории 
на зверства”), а се игнорират други аспекти на емоционално, физическо и 
сексуално малтретиране.

Особеностите в реакциите на социалните работници и в частност тези, които 
отговарят и осъществяват наложените от закона грижи за деца, най често са:

• Игнориране на насилието над майката, докато детето не бъде директно 
наранено;

• Омаловажаване на ефектите върху детето, в резултат на домашното насилие;

• Фокусиране върху „неспособността на майката да защити детето” или други 
проблеми, вместо върху насилието от страна на мъжа;

• Закъсняване и забавяне при установяване на връзката между домашното 
насилие и малтретирането на децата;

• Не се обръща достатъчно внимание на специфичните проблеми, които тъмно-
кожите жени може да имат при достъпа до помощ.

Не бива, обаче, тези недостатъци да се възприемат като „заклеймяване” на соци-
алните работници от „предната линия” за безчувствени, а отговорността за провал е 
на организациите, които не съумяват да осигурят ръководство, обучение и ресурси за 
тази трудна сфера на работа. Съществува наблюдение на изследователите в Англия от 
края на миналия век, че социалните работници, както и други професионалисти, имат 
силна тенденция да омаловажават и да пренебрегват насилието, а сред тях има някои 
практики, чрез които насилието постоянно се прикрива. С основание се изтъква, че за да 
бъдат те в състояние да приложат по-ефективна и сигурна интервенция в случаите на 
домашно насилие, е необходимо да се преодолеят значителни организационни проблеми. 
Политиката при оказване на помощ трябва да бъде такава, че да не се получи неадекватен 
фокус върху някои от засегнатите, а да се окаже необходимата интервенция за всички 
участващи – деца и възрастни, жертви и извършители. За това е необходимо добра 
координация на усилията и ефективен механизъм за работа  при оказване на помощ, който 
обединява усилията на полиция, прокуратура, съд, социални работници, представители на 
обществеността и граждански организации. Това се отнася и до други области на социална 
работа, при която междуведомственото взаимодействие е от съществено значение. Пример 
за това е „Работейки заедно”, която предоставя детайлно разглеждане на структурата и 
управлението на междуведомствената работа в областта на домашното насилие114.

Обучението по социална работа, която набляга върху партньорство с родителите, 
трябва да се преосмисли при обстоятелствата на домашно насилие, така че да не се 
правят компромиси или пропуски, свързани със сигурността на жените и децата като най-
чести жертви. Съществува и друг важен риск, който трябва да се вземе под внимание. 
Работещите специалисти също са в рискова ситуация, особено ако преминат към по-твърди 

114 “Working Together” ,Department of Health, Working Together to Safeguard Children: A Guide to Interagency Working , London, 
2000.
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и предизвикателни действия, без да заговорничат или да пренебрегват насилието на 
виновника. Затова организациите трябва да провеждат политика като осигуряват обучение, 
за да гарантират сигурността на експертите.

14. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
Законът да домашно насилие е приет през 2005 г. в България.115 „Домашно насилие 

е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, 
както и опитът за такова насилие, принудително ограничаване на личния живот, личната 
свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, 
които са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо 
и емоционално насилие върху дете се смята всяко домашно насилие, извършено в негово 
присъствие”.116

Законът предвижда разнообразни и градиращи мерки към извършителя в чл.5, 
ал. 1-6. Първата от тях е „задължаване на извършителя да се въздържа от извършване 
на домашно насилие” (ал.1). Втората е „отстраняване на извършителя от съвместния 
живот за известен срок определен от съда” (ал.2). Третата е „забрана на извършителя 
да приближава потърпевшото лице, жилището, местоработата и местата за социални 
контакти и отдих при условия и срок, определен от съда” (ал.3). Четвъртата е ”временно 
определяне на местоживеенето на децата при пострадалия родител или при родителя, 
който не е извършил насилието” (ал.4). Петата е „задължаване на извършителя да постъпи 
в специализирана програма” (ал.5). Шестата е „Насочване на пострадалите лица към 
програма за възстановяване” (ал.6).

Насоките за оказване на интензивна помощ са към пострадалия и децата, които 
са потърпевши, но ако извършителят се включи в процеса на консултиране за изясняване 
и корекция на поведението - особено за подкрепа в отстояване родителски задължения и 
отговорности в бъдеще, това би било гаранция за непрогресивното развитие или ескалация 
на насилието, дори и да не се запази семейната система.

Служителите на реда се обучават как да процедират в случаите на домашно 
насилие, как да разпознаят белезите му, да успокояват и да взаимодействат с жертвата за 
да получат повече информация от нея и да й окажат първична помощ и ориентация. По 
този начин се подготвят много полицейски служители, помагащи специалисти и работещи 
по превенцията и защитата от домашно насилие, предвидено в Правилника за приложение 
на Закона за защита от домашното насилие. Насилието над децата се регулира и от 
Закона за закрила на детето, приет у нас през 2000 г.117. Специални мерки се предвиждат 
в Наказателния кодекс за сексуалните престъпления срещу деца118. Такъв вид насилие се 
среща и в семейството, но много трудно се установява и за това са необходими специално 
подготвени специалисти. 

Приложението на Закона за защита от домашно насилие значително повишава 
възможностите за защита на жертвите, независимо, че съществуват още редица трудности 
и препятствия при прилагането му. Изтъкват се редица негови недостатъци, но най-важното 
е, че той дава възможности и кураж на жертвите и потърпевшите да търсят варианти 
да разрешават проблемите си. Преди приемането на ЗЗДН полицията не се намесва и 
не ходи по адреси в случаи на домашно насилие, защото това се смята за личен семеен 
проблем. По свидетелства на полицаите те са се намесвали, но са били силно ограничени 
особено при рецидивиращи случаи на побой в едно и също семейство. Домашното 

115 Обн. ДВ. бр. 27 от 29 Март 2005 г., изм. ДВ. бр. 82 от 10 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 22 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 
99 от 17 Декември 2010 г.
116 Закон за защита от домашно насилие, ДВ, 19.12.2009 г.
117 Закон за закрила на детето. ДВ, бр. 48, 2000 г.
118 Виж Ранчев, Ив. Сексуални престъпления срещу деца, 2012 г.
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насилие не е престъпление от общ характер, леката и средна телесна повреда, когато са 
станали в семейството, не се преследват по общия ред, а с тъжба до съда. Статистически 
данни показват ръст на молбите за защита и на приключилите дела, което е показател за 
повишаването на доверието в търсенето на съдебна помощ. Например в Софийски районен 
съд молбите за защита са нараснали с 13%, а на приключили дела - с 28% след 2009 г. 

Един от основните проблеми, който се изтъква не само у нас е, че малко от 
заведените дела завършват благополучно. Например, по данни от публикации за работата 
в различни райони на страната много от делата са прекратени заради неотстранени в 
срок нередности по исковите молби (например в Пловдив от 33 дела в Районния съд. 11 
са прекратени, други 11 не са продължили по искане на самите жертви, а едва за 1/3 от 
тях съдът е разпоредил ограничителни заповеди за насилниците). Причината жените да 
оттеглят молбите си е или, че насилникът се е разкаял и е обещал никога повече да не 
прави така или, че когато е получил призовката си, първо е пребил жена си и тя от страх е 
прекратила делото. „Законът не може да накара жените да се страхуват по-малко” според 
специалистите от неправителствени организации за социална помощ, благодарение на 
които законът за домашното насилие е вече факт у нас. Реалността е такава, че след като 
е била пребита, жертвата трябва да излезе от къщата, но тя продължава да се страхува 
и трябва да мисли и за децата си и тяхната защита, как да ги вземе, къде да отиде, в кой 
център да се настани, как да получи документите и пр., а насилникът остава в дома. По 
закон той може да бъде глобен от 200 до 1000 лв., но практиката показва, че повечето 
жени не смеят да го направят и това е мотив за оттегляне на молбата – най-вече заради 
децата и материалната осигуреност.  Много жени у нас разсъждават така, че да оправдаят 
нанесеното насилие или да го минимизират, а психическият тормоз и последици от него 
се подценяват много сериозно. По-голямата част от жените – обект на психическо насилие 
не осъзнават, че не е нужно да си със счупени ръце и крака, за да си жертва на насилие. 
Всекидневното унижение, подценяването на личността, накърняването на достойнството, 
оставят много по-сериозни последици върху психиката, отколкото шамарите, юмруците и 
ритниците. В практиката се случва така, че когато полицията се намесва и тръгва да прибира 
насилника с белезници, защото е агресивен, жертвата започва да защитава своя насилник и 
дори се нахвърля да бие служителя или да го умолява да остави мъжа й. Реалната ситуация 
у нас във връзка с използването на възможностите, които законът дава, не се различава 
съществено от практиките в други демократични страни в Европа и Америка. Все още 
се срещат трудности в това жената да бъде убедена първо, че желае да подаде жалба в 
полицията и второ, че тази стъпка ще бъде последвана от ефикасни юридически мерки.  

Особени трудности се срещат при случаите на психическо насилие, за което няма 
медицинско свидетелство. Във Франция се разработват препоръки как да се помага на 
такива жени. Важно е да се вземе юридическо решение веднага, щом бъде констатирано 
насилие и да се предложи и в случаите на оплакване от психически тормоз. Основна част 
от разводите, които се дължат на насилие, често са по „взаимна вина”. За да се получи 
развод по вина на съпруга, трябва физическото насилие да е достатъчно тежко и да 
прави по-нататъшния съвместен живот невъзможен.119 В случаите на подадена жалба 
за семейно насилие съдиите могат да предложат посредничество. Опасността при него 
се състои в това, че насилието може да се омаловажи и да се представи като обикновена 
семейна кавга. Съдиите правят опит да сближат партньорите, като ги накарат да направят 
крачка един към друг. Проблемът е в това, че при семейното насилие двете страни не са 
равностойни, а съотношението е асиметрично. От едната страна е агресивният съпруг, 
а от другата – жената, която е поела цялата вина за провала на връзката. Така тя може да 
се почувства двойна жертва, защото страданията й остават непризнати. Освен това, когато 
има посредничество, делото приключва без последствия и за обвиняемия няма никакво 
наказателно преследване120. 

119 Ириагойен, с. 188.
120 пак там, с.189.
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15. НАПРЕДЪК В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗЗДН
Напредъкът в приложението на специалния закон за защита от домашното насилие 

отразява работата на институциите, сътрудничеството, информираността на гражданите и 
показва възможностите за развитие.

Центърът на НПО в Разград разработи карта за оценка по прилагане на ЗЗДН, която 
разпространи между представители на заинтересовани институции: полиция, районен съд, 
окръжен съд, районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане, адвокатска колегия. 

Създаването на условия за сътрудничество започва с инициативата на Центъра 
на НПО в Разград да организира обучения за служители в институциите, които имат 
отношение към домашното насилие. Целта на обученията е заинтересованите институции 
по прилагането на закона да се запознаят с добрите практики, да обменят информация и 
опит. Дългосрочната задача е изграждане на механизми на взаимодействие при случаи на 
домашно насилие, като се търси трайно решение на проблема. 

За първи път напредъкът в приложението на ЗЗДН беше измерен през месец ок том-
ври 2011 г. по време на обучителен семинар в град Разград. Целта на проведеното обу чение 
е да се повишат уменията за качествено и ефективно предоставяне на социални услуги на 
жертви на домашно насилие и работа с извършители на насилие. 

През месец март 2013 г. се проведе втора оценка на напредъка по време на 
обучение на полицейски служители, социални работници и магистрати от седем общини 
в област Разград. Участието на представители на различни институции, ангажирани по 
проблема с домашното насилие, има за цел да оцени напредъка по приложението на ЗЗДН 
и на Местния механизъм за приложението на закона.

Очертава се необходимостта да се дефинира ясно ролята на всяка институция 
при прилагане на закона. Изграждането на общ модел за работа между институциите и 
сътрудничество при решаване на отделния случай би подобрило ефективността на работа. 
Чрез анализиране на отделни случаи и дейности от практиката на институциите би се 
повишило нивото на компетентност. Обмяната на опит е другият ключов елемент, който 
стимулира служителите да търсят иновативни подходи в своята работа. 

Участници отговаряха на въпросите: как институциите, които те представляват, 
прилагат Закона; колко често работят с жертви на домашно насилие; какви проблеми 
срещат; сътрудничат ли си институциите и как според тях може да се подобри работата 
по проблема с домашно насилие, за да се постигне качествен и ефективен резултат. 
Информацията от анкетата бе систематизирана и обобщена. 

С подписването на Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН в област Разград 
се постави начало на процес по създаване на методика за работа при случай на 
домашно насилие. Наложително е да се подобрява непрекъснато сътрудничеството 
между институциите за успешно прилагане на закона. Периодичните срещи, обмяната 
на информация и добри практики са предпоставка за придобиване на увереност у 
специалистите в професионалните им умения за успешна социална работа с жертвите на 
домашно насилие. 

Създадена е подходяща среда за съвместна работа по проблема на домашното 
насилие и са идентифицирани подходящи форми на взаимодействие. Натрупаната 
положителна енергия се използва успешно от полицейските служители при регистриране 
и насочване на жертвите. Увеличава се броят на жертвите на домашно насилие, които се 
насочват от полицейски служители в общините към Консултативния център. Прогресивна 
е тенденцията за регистрираните жертви на домашно насилие в Консултативния център. 

Наблюдаваме устойчивост в основните изводи от дейността на ангажираните 
институции в област Разград, които прилагат Закона за защита от домашното насилие.
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„Ние отбелязваме напредък в прилагането на ЗЗДН в дейността на всички ин
сти ту ции. В края на 2009 г. е приета инструкция за взаимодействие между органи те на 
МВР и АСП. До момента има резултати за прилагане на инструкцията в част та само за 
децата и непълнолетните.”

Забелязваме много добър напредък в работата на Районен съд – Разград, който 
натрупа значителен опит през последните години. Практиките в разглеждането на 
доказателствата могат да бъдат използвани за модел и от другите съдилища. Сериозен опит 
натрупаха Районният съд в Кубрат, и този в Исперих, които са разгледали значителен брой 
съдебни дела по ЗЗДН и са усъвършенствали съдебните практики. 

Напредък показват и социалните служби, които са позитивно настроени и започват 
да разбират своята роля в прилагането на Закона. Налице е желание за сътрудничество и 
готовност за участие в процес на координиране на институциите.

На нов етап се развива професионализмът на полицейските служби в РУП - Разград, 
които показват сериозно усърдие при прилагане на съдебни заповеди и при работа с 
извършители на домашно насилие. Специално внимание заслужава постигнатото добро 
взаимодействие между РУП – Исперих и Районна Прокуратура - Исперих. Много добър 
пример е дейността на Районна прокуратура – Исперих за последните три години при 
нарушение на съдебната заповед. Все още другите две районни прокуратури (б.а. Районна 
прокуратура – Разград и Районна прокуратура – Кубрат) и Окръжна прокуратура – Разград 
остават встрани от общия процес за прилагане на този специален закон.“121

Законът за защита от домашното насилие се популяризира все повече сред 
обществото, а гражданите все по-често се обръщат към институциите за съдействие и 
справяне с проблема. Необходимо е да се работи за прилагане на единна методология при 
установен случай на домашно насилие.

Представителите на институциите, които прилагат Закона за защита от домашното 
насилие, познават закона и мерките за защита. С популяризиране на ЗЗДН се увеличават 
случаите и подаваните сигнали в институциите. Наличието на повтарящи се случаи налага 
системно анализиране и търсене на алтернатива за помощ на жертвите на насилие. 
Същевременно липсата на регистър на случаите в някои от институциите намалява 
ефективността на този процес. Необходима е интензивна обмяна на информация и 
проследяване на случаите между отделните институции. Един от основните показатели за 
отчитане на резултати от съвместна работа са общите регистрирани случаи. 

В началото на есента на 2013 г. са актуални изводите в Доклада за приложение на 
Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011г.:

• Законът се популяризира сред обществото;

• Осезаемо се увеличава броя на посещенията в Центъра;

• Все повече мъже, жертви на домашно насилие, се обръщат за помощ към 
Консултативния център;

• Засилва се ролята на РУ „Полиция” и институциите в целия регион;

• Провежданите обучения дават положителни резултати за съвместната работа 
между институциите;

• Изграден е модел на съвместна работа между институциите, работещи по 
закона;

• Всички релевантни институции по проблема са запознати с механизма на 
взаимодействие за подобряване на работата.122

121 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011 г., с.3-4.
122 пак там. с.22.
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В по-голямата част от институциите има определен служител, който да работи по 
приложението на Закона за защита от домашното насилие. Нужно е да се работи в посока 
усъвършенстване на неговите познания и изграждането на единна методика в работата с 
жертви и извършители на домашно насилие.

Необходимо е да се подобри комуникацията между ангажираните в процеса 
субекти. Обучението на служител или екипи в институциите е важно заради придобиването 
на умения за наблюдение и проследяване на случаите. Следващ етап е анализ и обсъждане 
на всеки случай и набелязване на стъпки и мерки за подобряване на социалната работа.

Поради засилването на проблема за домашното насилие и увеличаващите се 
случаи, се наложи да се обърне внимание на конкретните причини за наличието на този 
проблем. Фокусира се върху нова уязвима група – извършителите на домашно насилие. 
Необходимо е повишаване на уменията за качествено предоставяне на социални услуги на 
жертвите на домашно насилие и работа с извършители на насилие. 

Прави впечатление обезпокоителна тенденция да се увеличава броя на мъже-
жертви на домашно насилие. Все по-често към Консултативния център се обръщат за 
помощ представители на силния пол по повод домашно насилие. До момента тази 
група беше част от т.н. „скрити жертви“. За нас е важна цел да се окуражават скритите 
жертви да търсят подкрепа за своето страдание и да получават подходящи грижи във 
възстановителните програми.

16. ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗЗДН
В приложението на Закона за защита от домашното насилие се наблюдават редица 

трудности и проблеми, които създават и противоречива практика. 

За първи път беше направена оценка на приложението на ЗЗДН в град Разград 
преди шест години. „През месец април 2007 г. Центърът на НПО в Разград организира 
проучване на общественото мнение за степента на домашно насилие. Анкетирани бяха 
и случайно избрани жени от с. Стражец. Резултатите от анкетата показаха много 
висок процент на насилие сред жените – всяка пета жена от анкетираните е жертва 
на домашно насилие. Още толкова жени имат приятели или близки, които са жертви на 
насилие.

Пет са основните изводи от проучването: 

• Липсва междуинституционален екип за работа с жени-жертви на насилие; 

• Няма ефективно взаимодействие между всички ключови институциите в Разград 
за борба с проблема за насилието над жените в Разград; 

• Полицейските органи не използват високото доверие, което имат  сред 
гражданите, да насърчават и насочват жените-жертви на насилие да търсят 
съдействие за решаване на своите проблеми; 

• В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги не е включен 
проблемът за домашното насилие над жени и деца; 

• Липсва местна програма за превенция и защита срещу домашно насилие.

Две години по-късно (б.а. 2009 г.) ние констатираме известен напредък в 
Разград по направените изводи. Създадено е добро взаимодействие между ключовите 
местни институции. Полицейските органи прилагат на добро ниво закона Проблемът с 
домашното насилие е включен в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 
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В Разград все още липсва  официалната подкрепа на местните власти за развитие 
на специализираните служби и центрове за подпомагане на жертвите и извършителите 
на домашно насилие. В момента социалните служби в Разград не разпознават и не 
регистрират двете нови уязвими групи.“123

В област Разград все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие и 
трафик (б.а. към м.08.2013г.). Социалните служби не работят с жертвите и извършителите 
на домашно насилие, с изключение на децата-жертви. Прокуратурата не е ангажирана 
сериозно с проблема домашно насилие.

В Центъра на НПО в Разград редовно постъпват сигнали за домашно насилие. Ние 
имаме пряк контакт с жертви и извършители, но всеки акт на домашно насилие трябва да 
бъде доказан по установения ред в съда. 

Немалка част от жертвите са силно демотивирани да водят съдебни дела. Те 
се страхуват в някои случаи за себе си, за децата си или изпитват силно чувство на 
безпокойство. Често пъти жертвите са объркани, тъй като изпитват чувства към извършителя 
или не желаят да нарушат установени отношения. Силно проявено е чувството на срам, 
което изпитват и проблемът да не бъда разгласен сред обществото.

Голяма част от жертвите на домашно насилие се отказват да ползват по 
финансови причини мерките, които законът им предоставя за защита. Заради сериозната 
икономическа стагнация, високият ръст на безработица и липса на икономическа активност 
в област Разград, е трудно лицата да се справят сами. През последните няколко години 
Центърът на НПО в Разград оказва ефективна подкрепа на жертвите чрез разработените 
проекти.

При оценка на приложението на Закона, през есента на 2011 г. за най-често срещани 
проблеми при прилагане на ЗЗДН, пред които се изправят, представителите на различните 
институции посочиха:

• Преценка от необходимостта за незабавна защита;

• Недостатъчна ефективност на мерките;

• Липса на кризисни центрове в област Разград; 

• Възможност за лесна злоупотреба с мерките по ЗЗДН;  

• Липса на обществена информираност;

• Липса на координация между институциите и неефективна обмяна на 
информация помежду им“.124

Същевременно участниците в оценката идентифицираха няколко ключови 
препоръки, които е необходимо да бъдат следвани, за да се подобри общото прилагане на 
ЗЗДН. В рамките на дискусиите бяха направени предложения за подобряване на механизма 
на единодействие и сътрудничество: 

• Включване на образователните институции в механизма на взаимодействие, за 
превенция проявите на насилие сред деца и юноши;

• Необходимост от внедряване на обществена практика за по-голяма 
информираност на населението;

• По-голяма прозрачност на работата на институциите, в това число публикуване 
на случаите, водене на регистри с цел по-лесното им проследяване, по които 
работят заедно;

123 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, 
Разград, 2010 г., с.25.
124 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011 г., с.12.
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• Периодично провеждане на обучения и срещи с представители на релевантните 
институции, както и при по-сложни случаи.“125

Две години по-късно отбелязваме напредък по някои от темите. Започнал 
е процес по включване на образователните институции в Местния механизъм за 
приложение на ЗЗДН; продължават целенасочените усилия за информиране на 
гражданите; провеждат се обучения за представители на ангажираните институции.

В част от институциите не се води регистър на случаите на домашно насилие, а това 
е от изключително значение, за да се продължи работата с тези лица. Домашното насилие 
е проблем, който не се разрешава с издаването на съдебната заповед. За справянето на 
жертвата, за преодоляване на психическите травми е необходима оценка от психолог, 
извършване на групови и индивидуални консултации.

Според нашите наблюдения не се планира предварително дейността на 
институциите, за да се проследяват общите случаи. Съвместната работа е от изключително 
значение за справяне с проблема на домашно насилие. Необходимо е засилване на 
чувствителността на релевантните институции към проблема на домашното насилие. Всяка 
институция трябва да допринася чрез капацитета си, добри практики и специалисти за 
справяне с този проблем. 

Увеличават се случаите, в които жертви на домашно насилие са деца. Активното 
прилагане на Координационния механизъм между институциите126 би улеснило работата 
им при сигнал, в който една от страните е дете. Работата с деца и юноши изисква специална 
подготовка, грижа и подход. Важна е ролята и участието на професионално подготвени 
специалисти, които да решават успешно случаи на домашно насилие над деца. 

Няма практика за прилагане на закона от образователните институции, а училището 
има изключително значение за личността на малолетните и непълно летните. Учителите 
не са подготвени да реагират адекватно при установен случай на домашно насилие. 
Обучението е специализирано и е необходима системна работа.

През дългогодишния опит на Консултативния център се установи, че медицинските 
служители изпитват затруднение в разпознаване на случаите на домашно насилие. По 
принцип личните лекари не регистрират по специален начин случаите на домашно насилие 
и не информират полицейските служби.

Всеки акт на домашно насилие може да бъде доказан пред органите на съдебната 
власт и със свидетелски показания. Наблюдението на над 40 районни съдилища127 показва 
използването на свидетели, като важен елемент от установяването на акт на домашно 
насилие. Трудно се убеждават граждани, които макар и свидетели на домашно насилие, 
биха потвърдили думите си пред съда. Хората изпитват страх, смущение или от друга страна 
не желаят да се конфронтират с явяването си в съда. 

За 2013 г. продължават да са актуални изводите по темата от 2011 г. Положителна 
промяна има, резултатите са обнадеждаващи, но темповете на развитие не са достатъчно 
динамични.

НЕДОСТАТЪЦИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗЗДН:

• Недостатъчна популярност на закона;

• Трудна доказуемост на психическото и икономическото насилие; насилие 
извършено в присъствие на деца, както и ограничаването на личните права и 
свободи;

125 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011 г., с.20.
126 Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна интервенция, http://sacp.government.bg/deinosti/sporazumenie-deistvia-deca-risk/
127 Чрез проведено гражданско наблюдение на приложението на ЗЗДН в над 40 съдилища за периода 2005-2013 г.
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• Част от институциите (б.а. лични лекари, центрове за спешна помощ, полицей
ски служители) отказват да издават документи за установено домашно насилие 
или създават пречки;

• Слаба инициатива за използване на законовите мерки от страна на жертвите, 
обусловено главно от финансови причини; 

• Медицинските служители са неизползван до момента ресурс, те не са обучени 
добре да разпознават домашното насилие и да докладват случаите в полицията, 
както и да насочват жертвите да търсят подкрепа към Консултативния център 
(б.а. по проблемите на домашното насилие в Разград, като единствена 
социална услуга по този проблем);

• Липсват Кризисни центрове в област Разград;

• Няма практика за прилагане на закона от образователните институции;

• Не се води регистър на случаите по домашно насилие в някои от институциите 
(б.а. социални, здравни, полицейски);

• Не се прави предварително планиране на дейността на институциите, за да се 
следи дейността на всяка и да се проследяват общите случаи;

• Липсва практика да се установява местоживеенето и местата за социални 
контакти на жертвите в „ограничителните заповеди”;“128

Свидетелството, издадено от медицинско лице, за нанесени телесни повреди на 
лицето; протоколът от органите на МВР; становище на Агенцията за закрила на детето са 
нужни за доказване на деянието. 

В нашата практика се сблъскваме с институции, които „забравят“, не желаят 
или издават с известни трудности документи за установеното домашно насилие. В тази 
връзка Центърът на НПО в Разград стана инициатор за подписване на Местен механизъм 
за партньорство със седемнайсет ангажирани институции от област Разград. Центърът на 
НПО в Разград успешно сътрудничи при установен случай на домашно насилие и прилага 
интегриран подход.

128 Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие, Разград, 2011 г., с.12.
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17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В 
ОБЛАСТ РАЗГРАД, КОИТО ПРИЛАГАТ ЗЗДН

Окръжен съд - Разград
Адрес: град Разград, пл. „Независимост“ №1
Телефон: 084/661 183 – Съдебен администратор

Районен съд - Разград
Адрес: град Разград, пл. „Независимост“ №1
Телефон: 084/624 339 – Съдебен администратор

Районен съд - Кубрат
Адрес: град Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II” №4
Телефон: 0848/72110 – Председател

Районен съд - Исперих
Адрес: град Исперих, ул. „Дунав” №2
Телефон: 08431/2015 – Председател

Районна прокуратура - Разград
Адрес: град Разград, бул. „Бели Лом” №33, ет. 2
Телефон: 084/640201 – Административен секретар

Районна прокуратура - Исперих
Адрес: град Исперих, ул. „Въча” №1
Телефон: 08431/2551 – Административен секретар

Областна дирекция на МВР – Разград
Адрес: град Разград, ул. „Кирил и Методий” №8
Телефон: 084/662825 – Директор

Районно управление „Полиция” – Разград
Адрес: град Разград, бул. „Априлско въстание” №1
Телефон: 084/623550 – Началник РУП

Районно управление „Полиция” – Кубрат
Адрес: град Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II” №6
Телефон: 0848/72330 – Началник РУП

Районно управление „Полиция” – Исперих
Адрес: град Исперих, ул. „Васил Левски” №93
Телефон: 08431/2046 – Началник РУП
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Районно управление „Полиция” – Лозница
Адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски” №6
Телефон: 08475/2217 – Централа

Регионална дирекция „Социално подпомагане – Разград”
Адрес: град Разград, бул. „Бели Лом” №37, стая 913
Телефон: 084/660269 – Директор

Дирекция „Социално подпомагане - Разград”
Адрес: град Разград, ул. „Княз Борис” №72
Телефон: 084/661220 – Директор

Дирекция „Социално подпомагане – Кубрат”
Адрес: ул. „Цар Иван Асен II” №1
Телефон: 0838/72186 – Директор

Дирекция „Социално подпомагане – Исперих”
Адрес: град Исперих, ул. „Въча” №2
Телефон: 08331/6308 – Директор

Дирекция „Социално подпомагане – Самуил”
Адрес: с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4
Телефон: 08377/2121 – Директор

Център за спешна медицинска помощ - Разград
Адрес: град Разград, ул. „Коста Петров“ №2
Телефон: 084/661682 – Централа

Сдружение „Център на неправителствените организации – 
Разград
Консултативен център по проблемите на домашното насилие
Адрес: град Разград, ж.к. „Освобождение“ №34, ет.1
Телефон: 084/661694
Email: office@ngo-rz.org. 

Сдружение ЖАНЕТА
Център за обществена подкрепа – Разград
Адрес: град Разград, бул. „България“ №4
Телефон: 084 66 02 83
Email: coprz@abv.bg

17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
 В ОБЛАСТ РАЗГРАД, КОИТО ПРИЛАГАТ ЗЗДН








