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КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ1

 
 

Статистика за периода  
Април 2007г.- Април 2008г. 

 
 
 

През едногодишния период (април 2007г.-април 2008г.) екипът на 
Консултативният център успешно предостави юридически, психологически и социални 
консултации на жени, преживели домашно насилие.  

В резултат на активното прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие 
ние разработихме Програма за възстановяване на жертвите и Специализирана програма 
за извършители на насилие. 

Статистика 
• посещения в офиса - 248 бр. 
• телефонни обаждания – 65 бр. 
• консултации със социален консултант- 131 бр. 
• консултации с психолог - 64 бр. 
• консултации с юрист – 48 бр. 
• заведени дела по ЗЗДН – 33 бр. 
• заведени бракоразводни дела – 6 бр. 

Изготвихме стратегия за активизиране на Консултативния център за домашно 
насилие. Осъществихме гражданско наблюдение на съдебните процеси, чийто участници 
са клиентки на Консултативния център за домашно насилие. Социалните консултанти и 
психолозите намериха добър подход за работа с жертвите и с извършителите на 
домашното насилие.  

Общо за периода април 2007-април 2008г. по телефона са се обадили 57 жени- 
жертва на насилие. Със седем мъже, извършители на насилие, са проведени 8 
телефонни разговора. Центърът е посетен от  89 човека, от които 71 жени-жертви на 
домашно насилие са направили 209 посещения, а 18 мъже-насилници са посетили 
Центъра 22 пъти. Консултациите на жените с юрист са общо 48, с психолог - 69 и със 
социален консултант – 131. Проведени са общо 248 консултации с жените и 
насилниците, от които 233 с жертвите и 15 с насилниците. С наша помощ бяха 
заведени 39 съдебни дела в Районен съд – Разград2. 
                                                 
1 Проектът стартира като Консултативно бюро през месец април 2007г. с подкрепата на Българския фонд за 
жените 
2 по Закона за защита срещу домашното насилие и  Семейния кодекс – дела за домашно насилие и дела за 
разтрогване на брака 
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I. Април-Декември 2007г. 
 
Общо за периода април- декември 2007г. по телефона са се обадили 30 жени- 

жертва на насилие. Проведени са 52 телефонни разговора. Обадили са се 5 мъже- 
насилници и са проведени 8 телефонни разговора с тях. Общо телефонните разговори с 
жените и мъжете са 60. Центърът е бил посетен 198 пъти от  71 човека. 195 пъти са 
посетили Центъра 58 са жени-жертви на домашно насилие и 16 пъти - 13 мъже-
насилници. Консултациите на жените с юрист са общо 38, с психолог - 55 и със социален 
консултант - 85. Консултациите на мъжете-насилници със социален консултант са 3 и с 
психолог са 7. Общо всички консултации на жените са 178, а на мъжете са 15. Общият 
брой консултации е 188. 

През периода октомври – декември 2007г. седем осъдени лица по ЗЗДН са 
задължени да посетят Консултативният център и да участват в специализираната 
програма. От седемте мъже-насилници, 5 участват в програмата на 
Консултативният център. Един от мъжете се е обадил 3 пъти по телефона. Четирима 
от мъжете, включени в програмата, са имали по една консултация с психолог, с 
петият са проведени 3 консултации.  

Статистика 
• посещения в офиса - 188 бр. 
• телефонни обаждания – 60 бр. 
• консултации със социален консултант- 108 бр. 
• консултации с психолог - 62 бр. 
• консултации с юрист – 38 бр. 
• заведени дела по ЗЗДН – 31 бр. 
• заведени бракоразводни дела – 3 бр. 

Консултативния център са посетили 71 човека по проблеми с домашното 
насилие. Профила на посетителите в Центъра са: жертви на насилие, извършители на 
домашно насилие, задължени да посещават специализирана програма и хора, търсещи 
съвети и подкрепа за свои близки и роднини. 

По телефона са се обадили 35 човека за консултации по проблеми с домашното 
насилие. 

Всички жертви на домашно насилие бяха консултирани от юрист, който изготви 
необходимите документи за сезиране на Районен съд за издаване заповеди за незабавна 
защита по ЗЗДН. На всички потърпевши Районен съд – Разград е постановил заповеди за 
незабавна защита. Част от жертвите са завели и бракоразводни дела. Немалка част от 
клиентите са били насочени от РПУ - Разград.   

Регистрираните в Консултативният център жертви са имали общо 55 консултации 
с психолог, като някои от тях са ползвали психологическите услуги повече от един път.  

Социалният консултант е провел 108 срещи с жертви, насилници и хора, които 
търсят съвети за свои близки и роднини. 
 
 II. Януари-Април 2008г. 
 

През периода четирима осъдени мъже по ЗЗДН са задължени да посетят 
Консултативния център и да участват в специализираната програма. От тях трима 
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участват в програмата. Двама от мъжете са имали по една консултация с психолог, а 
третият е имал 2 консултации.  

Статистика 
• посещения в офиса - 35 бр. 
• телефонни обаждания – 5 бр. 
• консултации със социален консултант- 23 бр. 
• консултации с психолог - 2 бр. 
• консултации с юрист – 10 бр. 
• заведени дела по ЗЗДН – 2 бр. 
• заведени бракоразводни дела – 3 бр. 

 
Тринадесет жени-жертви на насилие са посетили Консултативния център през 

първите 4 месеца на 2008 година, от които 6 нови са пожелали да ползват услугите. 
Постъпили са 5 обаждания от жени-жертви на насилие по телефона. Общият брой 
консултации за периода са 35, от които 23 консултации със социалния консултант, 2 
с психолог и 10 с юрист.  
 


