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Над 450 жени и деца в неравностойно социално положение са потърсили помощта на
специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното насилие. Той
функционира от 2007 година към Центъра на НПО в Разград и предлага безплатни консултации,
беседи и съдебна защита по Закона за защита от домашно насилие.

В същото време е създадена специализирана програма за работа с извършители на насилие, в
която са включени над 150 души.

С какви специфични случаи се сблъскват специалистите в ежедневната работа с жертви и
извършители на домашно насилие, кои групи най-често стават обект на психологически и
физически тормоз, има ли ресурс за изграждането на Кризисен център за временно
настаняване на жертвите от домашно на насилие, на тези въпроси отговаря председателят на
Центърът на НПО в Разград – Георги Милков.

Кои са основните проблеми при работата с жертви и извършители на домашно
насилие?

Сериозно предизвикателство в работата на Консултативния център към Центъра на НПО е
процентното повишаване на случаите на домашно насилие. Нашата работа изисква
съпричастност и чувствителност, защото болшинството от жертвите се страхуват и срамуват, а
това ги спира да потърсят професионална подкрепа и защита.

Обезпокоително е, че расте и броят на възрастните хора, които са подложени на тормоз от
децата им. Проблемът е особено изострен сред етническите малцинства и жителите на малките
населени места. Като тенденция се откроява и увеличаване на броя на мъжете, станали жертва
на психическо и физическо насилие.



Нашият опит показва, че педагозите в учебните заведения все още не са подготвени да
разпознават признаците на насилие над децата в семействата. Училищните психолози, там
където ги има, и не знаят към кого да се обърнат в такива случаи.

Образователните институции са изключително важни за диагностициране на домашния тормоз,
който определя бъдещето поведение на подрастващите.

Според психолози, седемдесет процента от жертвите на домашно насилие са копирали модела,
който са видели в семейството си. Най-често става дума за проекция на образа на майката,
която е обект на тормоз, и детето моделира в съзнанието си поведението на жертва, която
трябва да се подчинява. Същото се отнася за извършителите на домашно насилие, това са така
наречените побойници или насилници, които обикновено виждат модела от баща си.

Притесняват ли се жертвите на домашно насилие да търсят специализирана помощ?

Голяма част от хората, станали жертва на физически или психически тормоз, са емоционално
или икономически зависими от насилниците си. Това по правило ги спира да търсят подкрепа и
закрила, защото не знаят какви ще бъдат последствията.

Със сигурност мога да кажа, че има промяна в обществените нагласи, тъй като през последните
години се увеличават сигналите за случаи на домашно насилие, които постъпват директно в
Консултативния център. Бях изключително изненадан от резултата от мобилните приемни,
които организирахме миналата година в малките общински центрове и отдалечените села на
Разградска област. Хората нямаха притеснения да потърсят помощта на нашия екип, съставен
от социални консултанти, психолог и юрист.

По време на разговорите с голяма част от тях стана ясно, че те са били жертва на жесток
физически тормоз, след който са потърсили лекарска помощ и са били хоспитализирани. Макар
белезите от насилие върху тях да са били видими, те не са били насърчавани да потърсят
институционална помощ.

С какви случаи на домашно насилие се сблъсквате най-често в практиката?

В доклада „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашно насилие“, който
издадохме в края на 2015 година, включихме десет лични истории на хора, подлагани на
системен тормоз от близките си.

Поместените случаи са уникални по своя характер, сред тях са разказите „Дядо, който сам
счупи слуховия си апарат, за да не чува клетвите на дъщерите си“, „Отгледах внук наркоман,
който ме пребива“, „Бягам от дома си, защото снахата командва там“, „Балконът, от който макар
и провесена, тя видя хоризонта“.

Те нямат характеристиките на представителна извадка, но ясно показват, че профилът на
хората, подложени на домашно насилие или носители на агресия към близките си, не е
запазена територия единствено за бедни и маргинализирани групи, както често се смята от



обществото.

Тормозът не зависи от материалното състояние на семейството, нито от образованието. Към
натиск и принуда прибягват както хора с нисък социален статус, така и състоятелни хора, с
добро образование.

Важна стъпка в подкрепата на жертвите от домашно насилие е изграждането на Кризисен
център за временно настаняване. Според Вас Разград има ли ресурс за разкриването на
такъв център?

Ние работим в тази посока, надявам се кметът на Разград Валентин Василев да окаже
подкрепа, каквато до момента не сме получавали от местната власт. Смятам, че е реално
постижимо през следващата година да бъде разкрит Кризисен център в Разград. Предложение
за предоставяне на общински имот за кризисен център заяви и кметът на община Самуил
Бейтула Сали.

Нашите проучвания по темата показват, че няма достатъчно добре изградена мрежа от
центрове за временно настаняване, която да предлага бърза и навременна закрила и подкрепа
на жертвите на домашно насилие и трафик.

В момента на територията на цялата страна функционират 18 центъра, но системата за
закрила и подкрепа не е развита добре, което говори за необходимостта от административна
реформа. Примерно, в съседен на Разград областен град е изграден Кризисен център за
жертви на домашно насилие, такъв има и в малък съседен град, който се намира само на 10
километра от областния град. Тези услуги трябва да са в областните центрове, в които са
съсредоточени всички обществени услуги, свързани с образование, здравеопазване и социални
дейности.

Освен необходимост от създаването на Кризисен център, в последно време се говори за
изграждането на сини стаи за разпит на деца, станали свидетели или жертви на домашно
насилие. Вие какво мислите за обособяването на тези стаи, като представител на
работната група за Закона за детското правосъдие?

Сините стаи са ключов елемент от щадящото правосъдие, което се стреми децата да бъдат
изслушвани по всички стандартни, но към тях да бъдат полагани специални грижи.

Целта е изслушванията на малолетни и непълнолетни или на пострадали от насилие да бъдат
провеждани от специалисти, подготвени за работа с деца, а допълнителни въпроси от съдии,
прокурори, разследващи полицай или адвокати да бъдат задавани чрез технически средства
(микрофон-слушалка).

Поведението на детето ще бъде следено зад венецианско стъкло, в присъствие на родителите
му, за да наблюдават процеса и да няма злоупотреби. Всичко ще бъде документирано и
видеозаписът с показанията ще бъде използван като доказателство в съда, без да се налага
детето да бъде травмирано допълнително с многократни разпити в съдебна зала, лице в лице



със своя насилник.

Министерството на правосъдието ще финансира изграждането на сини стаи във всички
областни градове на страната, но това няма да е ефективно преди да е решен въпроса със
съдебната карта и броя на съдилищата и прокуратурите да се уточни.

От създаването на Центъра на НПО в Разград Вие се борите за прозрачност в дейността
на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Според Вас, в Разград има ли
гражданско общество?

Няма. И ако се върна 15 години назад напълно споделям изводите на коментатори, че след
промяната на политическата ситуация през 2001 година, при правителството на Симеон
Сакскобургготски, в основни линии беше смачкана и размита създадената гражданска
инфраструктура. По това време започна упадъкът на гражданското общество и всъщност
Разград не може да направи изключение.

Няма как да има гражданско общество в един район, с ниска икономическа активност, висока
безработица, висок процент население от различни социално уязвими групи и силна
концентрация на несподелен властови ресурс в местните власти. Там, където големи порции се
разпределят в ръцете на малка група хора, няма да бъде подкрепяно гражданско общество,
защото то е безпощаден коректив.

В това поле работя от 25 години и твърдо вярвам, че целенасочените граждански инициативи са
пътя към промяната. Тъжната констатация е, че в града не укрепна активно гражданско
общество, защото за това е нужна критична маса от мислещи хора със свободен дух.

Аз съм реалист – няма как в нереформирана държава да вирее истинско гражданско общество!

Антония КИРИЛОВА




