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Теория
1.1. Нормативна уредба

Национална програма за превенция на насилието и
злоупотребата с деца (2017–2020 г.)1
С решение № 115 на Министерския съвет от 09.02.2017 г. е приета Национална
програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2017-2020г.
Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е в
съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 - 2018),
приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г.
Програмата задава националната рамка на политиката в областта на насилието
срещу деца чрез механизъм за координация и комуникация между държавните органи,
представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с
необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.
Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за
превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) е приет с Решение № 409
на Министерския съвет от 27 юли 2017 г.
Програмата съдържа осем приоритетни области, като акцент е поставен върху
повишаването на ефективността на мерките за закрила и за създаване на ефективна
система за превенция на домашното и сексуалното насилие над децата. Цялостната
програма е основно изградена и създадена за превенция и защита на децата жертва на
насилие. Отбелязва се необходимостта от разработване на нови и популяризиране на
съществуващите към момента механизми, вкл. националните телефонни линии, чрез
които децата да могат да сигнализират навреме за съществуващи проблеми, за да не се
стига до акт на насилие.
В Програмата са заложени също дейности за наблюдение и подобряване на
връзките и взаимодействието между отделните институциите и организациите в
работата си по случаи на деца, жертви на насилие.
В анализа на съществуващата ситуация на база данни2 от 2015г., “в България с
най-голям относителен дял е насилието над деца, извършвано в семействата – 65%

1

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1223
По данни от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.),
по предоставена официална информация от Агенция по социално подпомагане.
2
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от всички регистрирани случаи. Следва насилието, проявено на улицата и в
училище.
През 2015 г. отделите „Закрила на детето” са работили по 1839 случая, като
752 са новооткритите. Значително е нараснала популярността на „горещия
телефон” за деца – 116 111, към Държавната агенция за закрила на детето.
На него през миналата година са приети 108 852 обаждания – най-високият
брой, регистриран от старта на линията през 2009 г. Само за една година с близо
40% са се увеличили подадените сигнали за деца в риск, което показва, че линията е все
по-разпознавана като място, на което да се потърси помощ или да се подаде
информация за дете в трудна ситуация.“
С приемането на програмата се търсят решения и на предизвикателствата,
свързани с непридружените деца-бежанци, търсещи или получили международна
закрила

в

страната.

Закон за защита от домашното насилие
В нашата страна е в сила Закон за защита от домашното насилие, който е приет
за първи път през 2005г., както и Правилника за прилагането му. Дефиницията, която
той дава за определение на понятието домашно насилие се съдържа в чл.2 (1) от Закона
за защита от домашното насилие (ЗЗДН)((ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В
СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.) обнародван в ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.82 от
10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 17
Декември 2010г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.)1, а именно:
„(1)Домашното насилие

е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,

емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие,
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните
права, извършени 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.“

Форми на домашно насилие
Изолация. Жертвата е зависима от партньора си без възможност за помощ и
подкрепа отвън. Излизанията и контактите й се ограничават до нула, което се
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осъществява по различни начини. Като например изключване на телефона, когато
извършителят е вън от дома, придружаване на жертвата навсякъде, отваряне на пощата
й.
Финансов контрол. Жертвата се лишава от достъп до пари и каквато и да било
информация за финансите на семейството. На ден й се отпускат само определени
стотинки за пазаруване. Забранява й се да работи. Дори и да е взела пари на заем, или
ако има спестявания, те й се отнемат.
Заплашване. То се използва, за да събуди чувство на страх у жертвата, че ако не
се подчинява, ще й се случи нещо много лошо. Вербалните заплахи често са
придружени с жестове, като унищожаване на вещи (най-вече на жертвата), нараняване
или убиване на малки домашни животни, игра с огнестрелни оръжия. Най-честите
заплахи са тези за убийство на жертвата и/или децата, както и заплаха със
самоубийство.
Емоционално насилие. То лишава жертвата от самоувереност, кара я да
раболепничи, прави я зависима и слаба. Това поведение включва унижаване и ругаене
на жертвата, дисквалифицирането й пред приятели, вменяване на вина, както и на
чувството, че тя е глупава.
Физическа злоупотреба. Тя кара жертвата да върши онова, което иска
насилникът. В повечето случаи той наказва жертвата за това, че е нарушила неговите
правила. Това поведение включва:
- зашлевяване, ритане, блъскане, удряне с юмрук, хапане, хвърляне на предмети,

влачене за косата/дрехите;
- насочване и стрелба с оръжие (хладно оръжие, огнестрелно оръжие и др.);
- побой, вследствие на което има нанесени телесни повреди, съгласно НК;
- заключване вкъщи
- изоставяне на непознато място
- отказ на насилника да помогне, когато жертвата е ранена, болна или бременна
- оставяне без храна
- душене, връзване
- обезобразяване
- убийство

Сексуална злоупотреба. Много жени са открили, че след определен период от
време мъж, който е злоупотребявал физически или психически, стига и до тази форма
на насилие. То включва:
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- каране на жертвата да върши неща в секса, които тя не иска и които я карат да се

чувства неудобно
- изнасилване
- насилване на жертвата да прави секс с други хора

Използване на децата, за да се контролира или наказва майката. Често
мъжете, които упражняват насилие, заплашват, че ще навредят на децата, за да накарат
майката да се подчини на изискванията им. Децата биват използвани като "шпиони",
които да докладват на бащата къде е майка им. Деца биват принуждавани да участват в
нападенията срещу майка им. Някои насилници системно подкопават авторитета на
майката пред децата.

Мерки за защита
Съгласно чл. 4 от ЗЗДН пострадалото лице има право да се обърне към съда за
защита в случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на
пострадалото лице.
В резултат пострадалото лице може да бъде защитено чрез използване на една и
няколко от Мерките за защита от домашното насилие описани в чл. 5 от ЗЗДН:
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, местоработата
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.
Важно е да се отбележи и една от най-важните специфики на домашното
насилие, а именно: домашно насилие, трябва да е извършено от, съгласно чл.3 от
ЗЗДН:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;
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4. възходящ;
5. низходящ;
6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен
включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен
включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско
съжителство;
10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско
съжителство.
Основите принципи, върху които е изграден ЗЗДН са: бързина и спешност на
защитата; бързо отделяне на насилника от жертвата/ите; достъпност на съдебното
производство; съчетаване на съдебна защита по реда на съдебното администриране с
административни мерки и мерки за социална закрила и рехабилитация; сътрудничество
между държавните органи и неправителствения сектор.
През 2015г. България предприе дългоочаквана стъпка към въвеждане на
Регламент(ЕС) No606/2013 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 12 юни
2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по
граждански дела, в частност засилване правата на жертвите на физическо и психическо
насилие. ЗЗДН беше допълнен с чл. 23 до чл. 27, според които лице, ползващо се от
заповед за защита в една държава-членка на ЕС, има право да поиска заповед за защита
на българска територия от Софийския градски съд. Съдът, при закрито заседание, се
произнася в двуседмичен срок, само въз основа на заверено копие от мярката за
осигуряване на защита и достоверението, издадено съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) No
606/2013. Съдът проверява и дали мярката може да бъде изпълнена със пособите на
българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместваща мярка на
защита съобразно българското законодателство. Съдът уведомява лицето, създаващо
заплаха, за заместването на мярката за осигуряване на защита. Заместващата мярка за
осигуряване на защита подлежи на въззивно обжалване от лицето, ползващо се от
защита, или от лицето, създаващо заплаха, пред Софийския апелативен съд (чл. 24
ЗЗДН). Отказ за признаване или отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита
се постановява от Софийския градски съд по искане на лицето, създаващо заплаха (чл.
25, ЗЗДН)
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Процедурата на последователност съобразно разпоредбите на ЗЗДН
1. Компетентен орган
Компетентен да наложи мярка за защита от домашното насилие е районният
съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице (чл. 7 ЗЗДН).
2. Молител
Защита по реда на Закона за защита от домашното насилие може да търси всяко
лице пострадало от домашно насилие, извършено от:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;
4. възходящ;
5. низходящ;
6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен
включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен
включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо
съпружеско съжителство;
3. Необходими документи
Необходимите документи по издаване на заповед за незабавна защита, съгласно
чл. 8 ЗЗДН са:
1. молба на пострадалото лице;
2. молба на директора на дирекция „Социално подпомагане“ (в случаите, когато
пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с
увреждания);
3. молба на брат, сестра или на лице, което е в родство по права линия с
пострадалото лице;
4. молба на настойника или попечителя на пострадалото лице.
Предвидената от законодателя възможност производството да се образува от
лице, различно от пострадалото, е възможност, която е положителна, и позволява
вземане на мерки за прекратяване на насилието, тъй като често самата жертва поради
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страх, срам, чувство на виновност и безнадеждност, невъзможност да напусне дома и
по ред други подбуди, не предприема действия срещу насилника.
Съгласно чл. 9, ал.1 от ЗЗДН молбата е писмена и съдържа задължително:
1. имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция
„Социално подпомагане“; в случай че пострадалото лице не може или не желае
да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес;
2. имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да
бъде призован, включително телефон и факс;
3. данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото
лице и извършителя;
4. датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното
домашното насилие;
5. подпис.
Съгласно чл. 9, ал. 3 към молбата на пострадалото лице се прилага и
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МОЛИТЕЛЯ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО НАСИЛИЕ.
МОЛБАТА за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие се подава
в срок до един месец от извършения акт на домашно насилие. Подадените молби за
налагане на мерки по ЗЗДН се завеждат в специален регистър и се разпределя в деня на
постъпването.
На база на посъпилата молба съдът служебно изисква за следните справки за
извършителя:
1. справка за съдимост;
2. справка за наложени мерки по ЗЗДН;
3. удостоверение дали се води на психиатричен отчет (чл. 9, ал. 4 ЗЗДН).

4. Ход на процедурата
А. Заповед за защита
В деня на постъпване на молбата съдът насрочва открито съдебно заседание в
срок не по-късно от един месец от датата, като заедно с призовката и преписа от
молбата с приложенията съобщава на ответника задължението му за представяне на
доказателства. При необходимост призовката се връчва със съдействието на
полицейските органи или на кмета (чл. 12 ЗЗДН). В случаите по чл. 8, т. 2 и 4 ЗЗДН
съдът служебно конституира като страна пострадалото лице (чл. 9, ал. 2 ЗЗДН).

9/41

Тема: Социалното възприятие на жертвите на домашно насилие

В производството по издаване на заповед

за защита са допустими

доказателствените средства по ГПК, както и:
1. протоколи, доклади и други актове, издадени от дирекциите „Социално
подпомагане“, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото
лице;
2. документи, издадени от юридически лица, извършващи социални услуги и
вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане;
3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН, която е задължителен елемент, който се
прилага към молбата по закона. Тя е един вид клетвена декларация отностно
извършеното насилие.
В случай че няма други доказателства, съдът издава заповед за защита само на
основание приложената декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН (чл. 13 ЗЗДН). В случаите на
домашно насилие пострадалото лице има право да иска копие от протокола за
предупреждение, който се съставя по реда на чл. 56, ал. 3 от ЗМВР.
Когато от данните в молбата е видно, че органите на МВР и другите държавни
органи разполагат с писмени доказателства за извършено домашно насилие, те
незабавно издават заверени преписи от тях при поискване от страна на пострадалото
лице, на негов представител или пълномощник или по искане на съда. За неиздаване на
документ или препис от документ, на лицето, което е трябвало да го издаде, съдът
налага глоба в размер 100 лв. по реда на ГПК.
Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата
съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита
описани в чл. 15 и 16, ал. 1 ЗЗДН. Заповедта задължително съдържа предупреждение за
последиците от неизпълнението й по чл. 21, ал. 3 ЗЗДН. Решението и заповедта се
връчват на страните, а когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗЗДН – и на
районното управление на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото
лице, съгласно чл. 16, ал. 2 и 3 ЗЗДН .
Б. Обжалване на заповедта за защита
Както всяко съдебно решение, решението за издадена заповед за защита по
ЗЗДН може да бъде обжалвано пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му,
като обжалване не спира изпълнението му. Жалбата се подава чрез съда, постановил
решението, като се уведомява с препис и другата страна. 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.
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След изтичане на този срок жалбата заедно с приложенията и възраженията се изпраща
на окръжния съд. В 14-дневен срок Окръжният съд разглежда жалбата, като отново в
открито заседание с призоваване на страните по реда на чл. 12 ЗЗДН се произнася с
решение по същество. Решението може да остави в сила решението на предходната
инстанция, да отмени или измени обжалваното решение. В случай че окръжния съд
изменя заповедта, то той издава нова заповед. Решението на окръжния съд е
окончателно, съгласно чл. 17, ал. 1, 3-6 ЗЗДН.
В. Заповед за незабавна защита по чл. 18 ЗЗДН
Според разпоредбата на чл.4, ал.2 ЗЗДН достатъчно условие за образуване на
производството е молбата или искането за издаване на заповед за незабавна защита да
съдържат данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или
здравето на пострадалото лице. Съществуващата непосредствена опасност по смисъла
на посочената правна норма е обективно състояние, при което “се създава висока
степен на вероятност за предстоящо, близко по време засягане на правно защитени
интереси” на жертвата, което се дължи на агресивното поведението на извършителя.
Тази непосредствена опасност от физическо, психическо или сексуално насилие е
белязана от особената връзка и близки отношения между извършителите и жертвите –
те се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско
съжителство или обитават едно жилище.
Предвидената в ЗЗДН бърза гражданска процедура за случаите на домашно
насилие е от типа на съдебното администриране. Независимо, че до известна степен
наподобява бързото гражданско производство, това е процедура sui generis. Тя съдържа
някои елементи на наказателно производство, но остава в рамките на гражданското,
което позволява изместване на доказателствената тежест в полза на пострадалите лица.
Разпоредбата на чл.18 от ЗЗДН предвижда прилагането на ускорена процедура
за издаване на заповед за незабавна защита – Районният съд в рамките на едно съдебно
производство ex parte – в закрито съдебно заседание, без призоваване на страните,
издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата или
искането, която се връчва на страните и се изпраща служебно до районното полицейско
управление. Когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат
мерки по ЗЗДН, съдът уведомява директора на дирекция „Социално подпомагане“.
Едва след като е издадена вече заповед за незабавна защита, с предвидените в
която мерки е гарантирана сигурността на жертвата, съдът насрочва открито съдебно
заседание в срок не по-късно от един месец, като заедно с призовката и преписа от
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молбата с приложенията съобщава на ответника задължението му за представяне на
доказателства.
Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до
издаването на заповедта за защита или на отказа на съда (чл. 19 ЗЗДН). Така до
потвърждаването или отказа за издаване на заповед за защита, интересите на жертвата
са защитени и гарантирани с мерките, предвидени в действащата през този период
заповед за незабавна защита.
Възможностите, които дава тази ускорена процедура, бързината и достъпността,
с които лесно може да бъде постигната ефективна защита на пострадалото лице, са
нейното голямо предимство. Гъвкавостта й се изразява и в широкия кръг

от адресати,

и в различните мерки, които могат да бъдат предвидени в зависимост от особеностите
на всеки конкретен случай, и в липсата на необходимост от доказване. От друга страна,
предвидената в ЗЗДН процедура за незабавна защита е една алтернатива, която не
препятства по никакъв начин жертвата да търси други способи за защита на своите
права. В чл.1, ал.2 от ЗЗДН изрично е постановено, че отговорността по този закон не
изключва гражданската и наказателната отговорност на извършителя.
5. Такси
При подаване на молба по реда на чл. 8 ЗЗДН, не се внася държавна такса. При
издаване на заповедта съдът възлага държавната такса и разноските по делото на
извършителя на домашното насилие. При отказ за издаване на заповед или при отмяна
на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен
когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както
и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания (чл. 11 ЗЗДН). За
държавните такси се прилагат разпоредбите на Тарифа № 1 и Тарифата за държавните
такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
6. Резултат от процедурата
Като резултат от процедурата при уважаване на молбата, съдът издава заповед за
защита, с която налага една или повече мерки за защита (чл. 16, ал. 1 ЗЗДН).
А. Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:
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;
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3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището,
местоработата 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.
Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца.
Мярката по т. 4 по-горе не се налага при висящ съдебен спор между родителите
по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или
режима на личните отношения.
Във всички случаи съдът с решението по чл. 15, ал. 1 ЗЗДН налага на
извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 5 ЗЗДН).
Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение (чл. 20 ЗЗДН).
Б. Правни последици при неизпълнение на съдебна заповед и отговорността на
извършителя.
Мерките за защита, въпреки, че са определени от съд, са с административен
характер, поради което контролът за изпълнение на предписанието им е възложен на
МВР.
Решението и заповедта се изпращат на РПУ по постоянния или настоящ адрес,
на извършителя и на пострадалото лице. С цел по-голяма сигурност, че в съответното
РУП е постъпила необходимата информация, пострадалият може да занесе копие от
заповедта и решението. Това е добре за да могат органите на полицията при сигнал за
нарушение на наложените мерки да реагират по-бързо.
Законът възлага на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта,
когато с нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗЗДН. Ако е наложена мярка по
чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН и извършителят откаже доброволно да я изпълни, той се
отстранява от съвместно обитаваното жилище със съдействието на полицейските
органи от районното управление на МВР по местонахождението на жилището - при
нужда и чрез полицейска принуда. Мярката по т. 5 се изпълнява трудно, тъй като
специализирани програми за извършители на насилие в много населени места липсват.
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При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал
нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата
(чл. 21 ЗЗДН). Съгл. Чл. 296 от НК „ Който попречи или осуети по какъвто и да е
начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от
домашно насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до
пет хиляди лева“.
Въпреки предвидените по-горе възможности, в действителност липсва реален
механизъм,

които

да

гарантира

и

ефективно

да

осъществява

последващо

противодействие срещу нарушител, извършител на домашно насилие – т.е. нормите на
ЗЗДН бързо могат да постигнат преустановяване на инкриминирано поведение, но няма
как да постигнат ефекта на специалната превенция по НК. Привременният характер на
мерките по ЗЗДН /максимален срок от 18 месеца/ и липсата на сила на присъдено
нещо,

затрудняват

правоохранителните

органи

в

противодействието

им

за

ограничаване/елиминиране на посегателствата върху пострадали от домашно насилие.
За наложените глоби и присъдените държавни такси и разноски съдът издава
служебно изпълнителен лист (чл. 22 ЗЗДН).
Методически указания за действията на полицейските органи по закона за защита
от домашното насилие
Съгласно „Методически указания за действията на полицейските органи по
закона за защита от домашното насилие“ действията на полицейските органи при
случаи на домашно насилие трябва да съдържат основните изисквания и правила за
действие, които произтичат от разпоредбите на ЗЗДН, като не изчерпват всички
възможни ситуации и варианти, които биха могли да възникнат в хода на полицейската
практика. Според указанията Домашно насилие:
«Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие,
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права,
извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в
семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.»
Като са подробно описани и формите на насилие:
„Физическото насилие може да се изразява в наранявания, малтретиране,
причиняване на болка, както и всякакви действия, нарушаващи физическата
неприкосновеност на лицето.
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Психическото насилие може да се изразява в действия или бездействия,
целящи оказване на негативно въздействие върху психиката на лицето, както и
всякакъв вид въздействия, с които се цели нарушаване емоционалната стабилност на
лицето. Формите на психическо насилие могат да бъдат:
- обиди, свади, заплахи;
- ограничаване възможността и желанието за трудова ангажираност;
- ограничаване възможността за поддържане на отношения с приятели, близки и
роднини;
- ограничения в комуникацията и социалните контакти (мобилни телефони,
интернет, посещения на увеселителни заведения);
- унижение пред други хора, близки познати и роднини;
- заплахи за прогонване от съвместно обитаваното жилище;
- ограничения в упражняването на родителски права;
- финансови и бюджетни ограничения.
Сексуалното насилие може да се изразява в принуждаване към сексуален
контакт или действия, насочени към удовлетворяване на полово желание без
съвкупление. „
В Методическите указания е описан подробно реда за работа на полицейските
служители при получаване на сигнал домашно насилие.
Съгласно указанията при получен сигнал за домашно насилие в полицейското
упраление първото нещо е да бъде събрана информация относно:
-- име, адрес и телефонен номер на подалия сигнала, както и дали е пострадал,
свидетел, служител и т.н.;
-- местонахождение на инцидента;
-- пострадали лица (състоянието им към момента) и установяване дали
извършителят е все още на местопроизшествието. В случай, че не е на
местопроизшествието, се събира информация за установяване на местонахождение му;
-- наличие на данни дали извършителят е под влияние на алкохол и/или други
упойващи вещества;
-- наличие на данни за използвано оръжие и/или вероятността у извършителя да се
намира такова и да го използва;
-- присъствие на дете/деца на местопроизшествието;
-- характера на акта на домашно насилие (т.е. в какво се изразява домашното
насилие - физическо, психическо, сексуално или друг вид насилие).
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При възможност се изпращат двама полицейски служители за проверка на
подадения сигнал за извършено домашно насилие. Докато служителите се придвижват
се извършва проверка в базите данни на МВР относно: наличие на данни за предишни
сигнали за инциденти на същото място със същите пострадал и/или извършител;
издадени заповеди за защита по ЗЗДН; законно притежавано от извършителя оръжие,
като незабавно подава на полицейските служители получената информация.
Вслучай на необходимост отговорните служители поддържат непрекъсната
връзка с пострадалото лице до пристигане на изпратените полицейски служители, като
тяхно задължение е да дават напътствия и съвети за предприемане на мерки за
безопасност, както по отношение на пострадалото лице, така и на изпратените
полицейски служители;
При отразяването на данните за постъпилия сигнал в съответните регистри се
поставя отметка “ДН”(домашно насилие).
В случай че има информация за извършено домашно насилие над малолетно
или непълнолетно лице, лице поставено под запрещение или лице с увреждания
полицейските служители незабавно следва да уведомят директора на дирекция
“Социално подпомагане” (ДСП) съгласно разпоредбата на чл. 9 от Инструкция рег. №
Із-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на
Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната
политика при защита от домашно насилие (Обн., ДВ. бр. 94 от 30.11.2010 г.).
При наличие на данни за извършено престъпление от общ характер се изпраща
дежурна оперативна група за извършване на оглед на местопроизшествието,
предприемане на неотложни действия по разследване, ако това е нужно, както и
извършване на необходимите процесуални действия.
Дейността по координация и контрол се осъществява от национален и
регионални координатори.
Националният координатор се определя от Главният секретар на МВР

със

заповед, а директорите на СДВР/ОДМВР определят със заповед регионалните
координатори.
В задълженията на Националният координатор са следните дейности:
- събира, обобщава и анализира получената от регионалните координатори
информация;
- изисква при необходимост информация от регионалните координатори за
конкретни случаи на домашно насилие;
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- изготвя ежегоден доклад за характерните и специфични прояви на домашно
насилие;
- поддържа връзки с държавни органи, институции и неправителствени
организации за осъществяване на съвместни програми за превенция и защита срещу
домашното насилие.
Регионалните координатори:
- събират, обобщават и анализират информацията за случаи на домашно
насилие;
- изпращат обобщената информация на националния координатор на всяко
тримесечие;
- поддържат връзки с доставчиците на социални услуги;
- участват в разработването и осъществяването на програми за превенция и
защита срещу домашното насилие;
- ежемесечно изготвят актуализиран списък на доставчиците на социални услуги
за съответната територия, който изпращат в СДВР/ОДМВР.
Основни институции, които противодействат на
домашното насилие
Тези институции са следните:
 Министерството на вътрешните работи, където работи Национален координатор по
въпросите на домашното насилие;
 Министерство на правосъдието - чрез законодателната си дейност и финансирането
на проекти в неправителствения сектор, свързани с превенция и противодействие на
домашното насилие;
 Съдилища, налагащи мерки за защита по реда на гражданското право и работещи по
криминализирани актове на домашно насилие и насилие, основано на полов признак;
 Прокуратурата, ангажирана в наказателните производства за нарушаване на заповеди
за защита и във връзка с криминализирани актове на домашно и основано на пола
насилие;
 Агенция за социално подпомагане и местните й звена;
 Държавната агенция за закрила на детето, отговорна за всички политики и дейности
за закрила, касаещи децата.
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1.2.

Социално-демографски характеристики на домашното насилие

Криминологичните характеристики целят да ни дадат поглед над домашното
насилие като феномен, изграждане на профил на извършителя и жертвата с цел по
ефективна борба и сътветно превенция.
Основната анализирана характеристика е пол. Полът е съществено определящ за
домашното насилие, тъй като чисто физиологично лицата от мъжки пол имат по-голяма
физическа сила. Във връзка с което е възприето и понятието насилие по полов признак.
Останалите форми на насилие като психологическо, икономическо, контролиращо
поведение и натрапчивото дебнене не се обсъждат. Домашното насилие и насилието,
основано на пола, имат много форми; полът е не само биологична, но и социална
конструкция, а насилието не винаги се извършва от тези, които имат повече физическа
мощ.
В настоящата разработка ще изследваме възприятията за домашно насилие от
гледна точка и на жените и на мъжете. Ще разгледаме доколко единият и другият пол
осъзнават и възприемат домашното наслие, както и видовете насилие.
Ще се разгледат и други характеристики, които влияят върху домашото насилие,
като напр. възраст. Този показател е разделен в емпиричното изследване на 6
възрастови граници: 18-25г.; 26-35г.; 36-45г.; 46-55г.; 56-65г.; над 65 г.
Образованиеот също играе важна и съществена роля в процеса на борба срещу
домашното насилие и най-вече в процеса на превенция. По този признак са обусловени
5 категории: без образование; начално; основно; средно; висше. Първите 2 категории са
важни с оглед на насилието в затворените ромски общности.
Ще

бъдат

разгледани

също

влиянията

на

семейното

положение

и

занятието/упражнявания труд. В категорията „семейно положение” са обусловени 5
категории, като освен стандартните: неженен/неомъжена; женен/омъжена; разведен/а;
вдовец/а е добавена и категория „съжителство“. Предвид развитието на обществото и
все по-малката част от лицата, които встъпват в брак, включително и чл.2 от ЗЗДН
включва тази форма на отношения.
Последната изследвана базисна характеристика е „занятие”. Под занятие се има
предвид дали лицето има някаква трудова заетост, като учащ и работещ, или е
безработен или пенсионер.
Основния разрез във възприятията за домашно насилие в настоящата разработка
ще бъде основан на пола.
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По отношение на пола на жертвите, общото мнение е, че жените стават жертви
на насилие много по-често отколкото мъжете, не само на насилие, т.е. има значителна
диспропорционалност между жените и мъжете. Според редица публикации, всяка 4-та
жена е била жертва на домашно насилие. Когато се говори за полови различия при тези
форми на насилие, дискусиите клонят към най-тежките сексуални и физически форми
на престъпления. Съответно диспропорцията между жените и мъжете се обяснява чрез
различията във физическата сила. Голяма част от публикациите цитират данни от
неправителствени организации свързани с оказване на помощ на жени-жертви на
физически

тормоз.

Формите

на

насилие,

като

психологическото

насилие,

икономическото насилие, контролиращото поведение и натрапчивото дебнене,
обикновено не се обсъждат. Организираните кризисни центрове и други подобни
неправителствени организации са посветени на закрила на детето и защита от
физическия тормоз и насилие над жените и децата.
Възрастта на жертвите на насилие е определяща черта за степента на риск от
домашно насилие. Отново според същата публикация

3

във в. Дневник се твърди:

„Според опита на три четвърти от полицейските служители, децата и възрастните хора
рядко или никога не стават жертви на домашно насилие. А що се отнася до насилието,
основано на пола, над 90% от полицаите споделят това мнение. Социалните работници
споделят подобен опит по отношение на възрастните хора, но за децата смятат
обратното. Четири от пет социални работника твърдят, че децата стават жертви на
домашно насилие често или много често, а почти две трети твърдят същото по
отношение на насилие, основано на пола. Наблюденията на специалистите в
кризисните центрове също са доста разнопосочни. От една страна, респондентите
описват типичните жертви като млади и хора в средна възраст, като някои дори слагат
най-уязвимите между 25 и 45 години. Респондентите напомнят, че практически във
всички случаи на жена жертва на домашно насилие, ефектът от извършеното насилие
се пренася и върху децата й като или ги засяга директно, или ги прави свидетели.
Представители на ромските общности твърдят, че най-уязвимите групи по отношение
на домашното насилие са децата. Освен това, някои кризисни центрове отбелязват
увеличение на броя възрастни хора през последните години, достигащо в някои случаи
близо 20%.“
3

Източник: dnevnik.bg статията цитира обобщени данни от проведено изследване: “Н
ационално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и изработване на
модел за подкрепа на жертвите на насилие“ - http://partnersbg.org/ver2/wpcontent/uploads/2015/12/Domestic-Violence-Report-Final-Li-BG_FULL.pdf
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Етническата принадлежност е съществена отличителна черта, която е важен
фактор при проявата на домашно насилие. Твърденията и мненията обаче по този
въпрос са много противоречиви. Ромските жени и момичета подават сигнали по-често
от жените и момичетата от общото население на страната. Представителите на
ромските общности, мъже и жени, твърдят, че високите нива на насилие сред
общностите им са факти от миналото, валидни преди десет или двайсет години. Според
служители в кризисни центрове, ромските жени и момичета са представлявали
диспропорционален дял от общия брой постъпили, между 30 и 60%, но през последните
години се наблюдава увеличение на лицата с българско самоопределение. В
действителност няма подробно и задълбочено изследване, което да обхваща данни по
този признак.

1.3.

Социално-психологически аспекти на домашното насилие

Сравнително често някои от формите на домашното насилие се прикриват или
не се разпознават като насилие. Това се отнася както до насилника, така и до жертвата
на насилие. Поради това е трудно да се установи реалното разпространение на
домашното насилие в нашето общество. Данните от официално регистрираните случаи
се отнасят само до тези, които, първо са осъзнали, че са в ролята на жертва или на
насилник и второ, са решили да заявят ситуацията, в която се намират и да потърсят
съдействие. Според публикация4 във в. „Дневник”: „Всеки десети от интервюираните
признава, че е бил жертва на домашно насилие, а всеки осемнайсети – че е бил жертва
на насилие, основано на пола. Жените два пъти по-често от мъжете споделят, че са
били жертва на насилие.“
Според ширещите се в медийното пространство публикации хората не са
запознати с домашното насилие. В действителност обаче не може категорично да се
твърди, че хората като цяло са незапознати. Проблемът е, че в повечето случаи
домашното насилие се разбира само като физическо насилие, а останалите видове като:
психологическо, сексуално и емоционално насилие не се разпознават като насилие. Поголяма част от жертвите на насилие, които са наясно че върху тях е оказвано насилие,
не съобщават за инцидентите на насилие в отговорните институции, които могат да им

4

Източник: dnevnik.bg
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окажат защита. Въпреки, че не е достатъчно информирано обществото ни, жените, като
цяло са по-склонни да заявят проблема и да търсят закрила.
Злоупотреби с вещества, хазарт и други зависимости
Най-често наблюдаваните причини за възникване на домашното са свързани с
различните видове зависимости, най-вече злоупотреба с алкохол, но също така на
наркотици и хазарт. Според проведено изследване в хода на обучението ми в Нов
български университет на тема: „Криминологична характеристика на домашното
насилие на територията на районен съд Сливница”5, се установи, че злоупотребата
с алкохол е основна причина за домашно насилие. На фигурата по-долу се вижда ясно
съотношението.

Финансови проблеми
Според твърденията на служителите в кризисните центрове, злоупотребата с
вещества като цяло и специално с алкохол, са важни, но второстепенни фактори за
домашно насилие сред пълнолетните лица. Те наблюдават нарастващ брой случаи на
насилие в обществото, които са предизвикани основно от икономически фактори, като:
безработица, кариерни неуспехи, ниски доходи.

Курсов проект на тема: „Криминологична характеристика на домашното насилие на територията на
районен съд Сливница“ – Даниела Войнова, студент в НБУ, 2016г.
5
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Ревност
Широко разспространено е схващането, че една от най-разпространените
причини за възникване на домашно насилие е болезнената ревност между партньорите,
която доста често е съпътствана от употребата на алкохол. Част от жертвите споделят,
че тази ревност ескалира в епизоди на насилие в различни периоди от семейния живот.
Една специфична форма на такова насилие е свързано с жената-майка – то се обостря,
жертвата е бременна, когато ражда, когато е в отпуск по майчинство.
Насилие в детството на извършителя и лошо възпитание
Една трета от жертвите, навършили пълнолетие, споделят, че самите
извършители на насилие са преживели насилие в своето детство. Известно е, че
наличието на травмиращи преживявания в детството на извършителите може да бъде
значим фактор, формиращ характера на човека, особено при случаите на
продължителни периоди на инкасирано насилие, съпроводени от липсата на
компенсиращи фактори, които да помогнат на детето да противодейства на насилието.
В някои случаи, извършителите са били директни жертви в детството си, а в други са
били свидетели на дългогодишни, многократни актове на насилие в семейството.
Ранни бракове
Специфичен фактор за ромската общност, споделен от мъже и жени, но
неспоменат от другите групи респонденти, са ранните бракове. Според техните
обяснения, от една страна, когато съпрузите се сключат брак твърде рано, те (и
родителите им, които обикновено уреждат брака) не осъзнават различията помежду си
и нямат уменията да се справят с тях. От друга страна, липсата на социални умения и
умения за контрол на собственото поведение засилват риска от насилие в семейството.
Недостатъчни родителски умения
Недостатъчните родителски умания са основна причина за домашно насилие
върху деца. Според работещи в кризисните центрове, недостатъчния родителски
капацитет,

който

обикновено

е

породен

от

нисък

социално-икономически,

образователен и културен статус на семейството или на родителите, водят до насилие
върху децата. Освен това, животът на тези хора е изпъстрен с прояви на неглижиране,
трудова или сескуална експлоатация на детето.
Традиционни възприятия за ролята на жените и децата
Широко разпространено е възприятието за ромските общности като едни от найконсервативните части на обществото, защото точно там се вижда най-ясно сблъсъкът
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на разбиранията за ролята на мъжа и жената в традиционното и в съвременното
общество.
Друго широко разпросторено възприятие е че жените са основните жертви на
домашно насилие. Това твърдение обаче през последните години търпи изменение,
особено когато става въпрос за различнизическото насилие форми на агресия.
.
ЦИКЪЛ НА НАСИЛИЕ
Според Наръчника за превенция на домашното насилие сред възрастни хора6,
проявите на насилие следват определена последователност, наречена “цикъл на
насилие”.
I фаза: Напрежение. Характеризира се с изблици на агресия и обиди.

Жертвата

реагира спокойно, опитва се да успокои обстановката. Жертвата и насилникът намират
оправдания за агресивното поведение – тежък живот, безработица и др. В тази фаза
жертвата се нуждае от помощ, за да разпознае сигналите и да дефинира насилническо
поведение.
ІІ фаза: Остро насилие. Изблиците на насилие са силни, с пълна загуба на контрол.
Актовете на насилието може да възникнат по незначителен повод. Жертвата разпознава
насилието и може да го предусети. Чувството на страх или депресия нарастват. В тази
фаза е необходима кризисна интервенция за спиране на насилието - чрез намеса на
специалисти, които да работят поотделно с жертвата и с насилника.
IІІ фаза: Рационализация. Насилникът се оправдава и парадоксално обвинява жертвата
за своето поведение. Жертвата се нуждае от помощ, за да разбере, че вината за
насилието не е нейна, а е отговорност на насилника.
ІV фаза: Нормално поведение. Насилникът се превръща в грижлив и добър човек. Той
се държи сякаш нищо не се е случило или демонстрира, че е променен. Целта е да
задържи жертвата и да съхрани видимото благополучие. Жертвата се нуждае от помощ,
за да оцени поведението на насилника не като положителна промяна, а като различна
форма на контрол. Необходима е помощ, за да разбере, че насилникът няма да се
промени.
V фаза: Фантазии и планиране. Насилникът фантазира картината на бъдещото насилие
– как провокира жертвата, как тя отговаря на провокацията. Насилието най-често е
планирано и то в период, когато отношенията между насилника и жертвата като че са
6

http://www.icss-bg.org/wp-content/uploads/2015/07/Narachnik_Prevencia_DN.pdf
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се подобрили. Необходима е помощ за изготвяне на план на действие при риск от
насилие.
VІ фаза: Капан. Насилникът подготвя действие, при което ще се потвърдят фантазиите
му. Каквото и да направи жертвата, насилникът ще се почувства провокиран и ще
оправдае бъдещото насилие. Жертвата се нуждае от неотложна подкрепа да напусне
дома или насилникът да бъде спрян.“7
В условията на действащия НПК наказателното преследване на домашния
насилник е извънредно трудно. Това изисква големи времеви, финансови и психически
ресурси. Жертвата носи цялата доказателствена тежест, което на практика означава
трудности по доказването, ограничения по сроковете, необходимост от скъпо струваща
адвокатска помощ.
На територията на страната съществуват различни организации, ангажирани с
проблема. Най-известна е Асоциация «Анимус», ангажирана с гореща линия за
пострадали от насилие и няколко кризисни центъра за жертви на домашно насилие.
Друг пример е сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. В него
членуват някои от най-дейните и доказали се неправителствени организации в
България.
ЕМПИРИЧНА ЧАСТ

2. Модел на емпиричното изследване
2.1.

Цел и задачи

2.1.1. Цел на изследването
Основната цел на изследването е да бъдат проучени социалните
възприятия за домашното насилие, като в резултат на това да бъдат
направени препоръки за оптимизиране на работата на правоохранителните
органи и неправителствените организации, свързани с тази проблематика .

Настоящото

2.1.2. Задачи на изследването
изследване ще реализира

следните

основни

изследователски задачи:
7

Извадка от наръчника за превенция на домашно насилие на възрастни хора
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 проучване

на

практиките

на

правоохранителните

органи

и

неправителствените организации по превенция и справяне с
домашното насилие
 проучване на социалните възприятия на гражданите по отношение на
причините за домашното насилие;
 проучване на социалните възприятия по отношение на мащабите и
формите на домашното насилие;
 формулиране на препоръки за оптимизиране на дейностите по
превенция на домашното насилие;
 изготвяне и апробиране на методика за измерване на социалните
възприятия за домашно насилие
 извършване на емпирично изследване по проблема
 представяне и анализ на получените емпирични данни
 анализ на нормативната уредба относно домашното насилие:
– има ли необходимост от включване на нови състави, които
законодателят е пропуснал;
– кои от предвидените деянията могат да бъдат криминализирани;
– как да бъде подобрена съществуващата уредба посредством
допълнения

и

изменения

на

съществуващите

понастоящем

разпоредби.

2.2. Предмет, обект и обхват
Изследвани са 35 лица във възрастовия диапазон 18–65 г., от двата
пола. Лицата са избирани на принципа на случайния подбор, при изразено
информирано съгласие.
Изследването е направено с лица, живеещи към настоящия момент
на територията на град София, като не включва други лица извън
територията на Столична община.
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2.3. Инструментариум
Използван е нарочно разработен анкетен въпросник (приложение №1
Анкетен въпросник). Той съдържа въпроси от затворен и полуотворен тип,
разделени в две части: предметна и социално-демографска.
В предметния панел от въпросника са включени 13 въпроса.
Първата част от въпросите търсят отговор до каква степен анкетираният е
наясно с домашното насилие като феномен в съвременното общество.
Втората част от въпросите целят изясняването на конкретното възприятие
на анкетирания и дали той е участвал, като извършител или жертва, в
подобни случаи или пък е бил свидетел на домашно насилие. Останалите
въпроси целят да съберат информация за отношението на изследваните
лица към домашното насилие, както и за субективните им възприятия за
този феномен.
Вторият

панел

от

анкетния

въпросник

третира

социално-

демографски праметри на изследваните лица. В тази част са събрани данни
за пол, възраст, образование, семейно положение, занятие.

2.4. Хипотези
1. Традиционните

нагласи

на

обществото

влияят

върху

индивидуалните възприятия за домашното насилие, поради
което у българските граждани не са формирани достатъчно
реалистични представи за мащаба и формите на този феномен.
2. Поради преобладаващото число на жените-жертви на домашно
насилие, има съществени разлики във възприятията за
актуалното състояние на този проблем в българското общество
между мъжете и жените
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ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ
3.

Социално-демографски характеристики на извадката

В настоящата разработка са изследвани 35 лица на възраст между 18
и 65 години. 18 от общия брой изследвани лица са жени, а останалите 17
са мъже.
Във възрастов план разпределението на ИЛ е следното: 1 лице е
възрастовата граница 18-25г.; 14 лица са на възраст между 26-35г.; 10 лица
са на възраст между 36-45г.; 9 лица са на възраст между 46-55г. и 1 лице
на възраст над 65г.
От всички изследвани жени 7 са на възраст между 26-35г., 6 са на
възраст между 36-45г., 4 са на възраст 46-55г. и 1 жена е над 65г.
Разпределението на мъжете по възраст е както следва: 18-25г. – 1 лице; 2635г. – 7 лица; 36-45г. – 4 лица; 46-55г. – 5 лица.
Трябва да се отбележи, че всички изследвани лица са работещи.
От тях с висше образование са 28, а със средно 7, т.е. нивото на
изследваните лица е средно и над средното.
При семейното положение на изследваните разпределението е
дадено в таблицата по-долу.
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семеейно
положение

табл. 1 разпределение на ИЛ по семейно положение

неженен/неомъжена
женен/омъжена
разведен/а
вдовец/ица
съжителство

12
13
5
2
3

4. Представяне на емпиричните данни по въпроси и признака
„пол”
На първи въпрос „Знаете ли какво е

домашно насилие?“ има

предварително формулирани 3 отговора, от които изследваните лица
следва да посочат само един:
 Бегло, чувал/а съм
 Да, интересувал/а съм се от въпроса
 Не, не се интересувам
Прави впечатление, че 83 % от анкетираните отговарят с отговор Да,
интересувал/а съм се, 14% отговарят с Бегло, чувал/а съм и едва 3% Не
се е интересувам.
Разпределението по пол показва, че няма жена, която да не е чувала
за домашно насилие, дори и бегло, докато 6% от всички мъже не са чували
за домашно насилие. Общия процент на незаинтересованите от феномена
„домашно насилие” е само 2,85%, което показва определен напредък в
разбиранията на обществото за този проблем..
На фигурите по-долу нагледно са представени данните по отношение
на възприятието за домашно насилие, разпределено по пол.
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 Въпрос №2: Приемливо ли е домашното насилие според Вас?
Този въпрос цели изясняване на гледната точка и отношението към
домашното насилие като явление в съвременното общество. Като напълно
очевиден резултат, тук се установява, че 100% от жените категорично
отхвърлят домашното насилие. Една малка част от изследваните мъжет
(12%) приемат, че домашното насилие е възможно при определени
обстоятелства.
На фигурата е показано процентното съотношение между мъжете и
жените по отношение на приемане на домашното насилие.
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 Въпрос №3: Били ли сте свидетел на домашно насилие?
Както по-горе бе казано, възприятията за домашното насилие от
страна на жертвата, свидетеля и насилника са различни. Настоящият
въпрос цели да установи степента на разликите между тях.
Фигурата показва разпределението на отговорите на ИЛ по пол.
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От една страна може да се приеме като положителен фактът, че
половината от анкетираните не са ставали свидетели на домашно насилие.
Но от друга страна това е още едно доказателство за скритата форма, която
има този феномен – домашното насилие се случва зад затворените врата на
дома, за да няма свидетели.
Интересни са данните, получени от отговорите на въпрос №8:
„Подавали ли сте сигнал за домашно насилие? Пояснете към кого се
обърнахте за съдействие?”, ако ги сравним с отговорите на предходния
въпрос. Нито един мъж не е подавал сигнал за домашно насилие, при
положение, че 7 от тях заявяват, че са били свидетели. Само 2 от жените са
подавали сигнали, като свидетелки на домашно насилие са били 11 от тях.
От тази гледна точка става ясно до каква степен обществото е
незаинтересовано от ставащото около него.
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Въпрос 4: Кои от изброените действия, според Вас, спадат към

домашното насилие? На този въпрос има изброени 15 айтема, като
изследваните лица могат да посочат повече от един.
На фигурата е направен разрез между възприятията на жените и
мъжете по отношение на всяко едно от изброените действия.

На фона на цялостната картина, най-неразпознаваем като форма на
домашно насилие и финансовият контрол – само 15 ИЛ са го отбелязали.
На следващо място е заплахата – 22 ИЛ, а на трето място е удряне или
замеляне с предмет – 24 ИЛ. Като

най-значими

форми

на

домашно

насилие респондентите определят „ограничаване на свободата“ (89% от
ИЛ), „влачене за косата“ (86%), а

83% от анкетираните са посочили

„удрянето на юмрук“ и „емоционално насилие” (83%).
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На фигурата са посочени % данни за всички изброени действия.
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 Въпрос № 5: Били ли сте свидетел на някое от изброените по-горе
действия? Този въпрос конкретизира и проверява данните от
въпроси №№ 3 и 4.
От данните става вясно, че жените са по-чуствителни към случаите
на домашно насилие, като 61% от тях заявяват, че са билисвидетели на
прояви на домашно насилие. При анкетираните мъже пози процент е 53.
 Въпрос №6: Върху Вас самите някога упражнявано ли е домашно
насилие?
На фигурата е показано разпределението на самоопределящите се
като жертви на домашно насилие. Видно от данните

само 7 от 35

анкетирани споделят, че са били жертва на домашно насилие, като от тях 5
са жени, от които 3 признават, че насилието е било многократно.
Останалите мъже и жени отговарят с „Не, никога“.
По-долу на фигурата е показано разпеделението по пол и абсолютна
стойност на жертвите на домашно насилие.
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Въпрос №7 е пряко свързан с предходния въпрос, като уточнява

връзката между насилник и жертва. Най-много отговори са посочени в
категорията „съпрузи“, следвани от „родител-дете“, като с по един отговор
са „роднинска връзка“ и „семейни начала“.

 Въпрос № 8: Подавали ли сте сигнал за домашно насилие? Пояснете
– към кого се обърнахте за съдействие? (Отговорни институции,
НПО, медии, приятели).

35/41

Тема: Социалното възприятие на жертвите на домашно насилие

Както разгледахме и по-горе, оказва се, че въпреки разпознаването
на случаите на домашно насилие, данни и сигнали за извършване на такива
действия не се подават, включително и към приятели. Единствено една
анкетирана е посочила НПО, като институция, към която е подала сигнал.
Може да се каже, че бездействието от страна на свидетелите е
предизвикано и от действащата нормативна уредба. Както се видя,
тежестта на доказване пада върху молителя. В такъв случай свидетелят
може да се яви като молител, което обаче води до риска насилникът да
причини вреди и на свидетеля. От друга страна в голямата си част
жертвите се отказват от полицейска и друга защита. Поради тези причини
свидетелите не са мотивирани да съдействат, както на жертвата, така и на
провоохранителните и правораздавателните органи.
 Въпрос №9: Назовете мястото, на което е осъществено домашното
насилие върху вас или ваши познати и близки?
Формулирани са два конкретни отговора: „В дома“ и „ На
обществено място“, както и е дадена възможност за допълнение чрез
„Други............“. На този въпрос може да се избира повече от един отговор.
Данните показват че 50% от анкетираните посочват „В дома“, 16%
посочват „На обществено място“ и останалите 34 % посочват „Друго..“
като никой не се е възползвал от дадената му възможност да уточни.
 Въпрос № 10 се опитва да изгради част от профила на извършителя
на домашно насилие.
Според анкетираните мъже 29% от извършителите са мъже, 24% са
жени. Останалите 47% от запитаните мъже нямат отговор на въпроса.
Според 56% от жените типичният извършител на домашно насилие е
мъж, като едва 5 % посочват извършителя като жена.
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 Въпрос №11 цели да се определи жертвата по полов признак.
И тук данните показват, че като цяло жените преобладават в ролята
на жертви, въпреки че има отделни случаи, при които се посочва появата
на мъжете като жертви.
 12 въпрос представя информация относно възрастта на жертвата и
извършителя.
Данните са дадени обобщено на фигурите по-долу:
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От диаграмата е видно, че най-голям е броят на жертвите в найниската възрастова група, като броя им намалява с всяка следваща. Докато
при насилниците изпъква възрастовата група 36-45 г., следвани от 26-35г.
Интересен е факта, че и жертвите и извършителите на възраст 46-55г. са
изключително малко.
 Въпрос №13: „Според Вас, кое от изброените обстоятелства найчесто е повод за проява на домашно насилие?“ (има възможност за
повече от един отговор)

Обобщените данни показват, че, според респондентите, ревността и
злоупотребата на алкохола са най-разпространените причини за прояви на
домашно насили – 82,86%. С 60% от отговорите е посочена причината
„лошо възпитание“, която крие в себе си израстването в нездрава среда или
преживяно домашно насилие.
На следващата фигура е показана разликата в мненията за причините
за домашно насилие според анкетираните мъже и жени.
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Въпреки, че са заложени като задачи и дейности за изпълнение на
Националната програма за превенция и защита от домашно насилие,
разработването на механизъм за финансово обезщетение при нарушени
права на лица по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените и създаването на национална
структура (съвет) за координиране на политиките по превенция и защита
от домашно насилие и насилието, базирано на пола, все още не са изцяло
изпълнени.
В Националната програма е заложено и разработване на Национална
стратегия за намаляване на домашното насилие, каквато няма до
настоящия момент. Прави впечатление че в разглеждания период (20142016г.) Националната програма за превенция от домашно насилие е една и
съща без никакви съществени различия. Трябва да се обърне внимание на
важността на превенцията и необходимостта от разработването на
устойчиви и

дългосрочни превантивни програми и стратегии за
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предотвратяване на рисковете и намаляване на възникналите случаи на
домашно насилие и насилие, основано на полов признак.
В момента са реализират дейности предимно под формата на
кампании, които не са устойчиви и на които не е направена оценка на
ефективността.
Необходима е всеобхватна, задълбочена стратегия за превенция,
подкрепена от научно обосновани изследвания и оценки, обществена
подкрепа и нулева толерантност към каквато и да е форма на домашно
насилие.
Няма открити публично достъпни и събирани по единни критерии
данни от държавни институции по отношение на броя на жертвите на
домашно насилие и насилие, основано на полов признак, а това затруднява
оценката на проблема и планирането на адекватни и устойчиви мерки за
неговото решаване.
Не на последно място стои и въпросът с осигуряване на държавно
финансиране на дейности и услуги в областта. Видно от публикуваните
годишни Национални програми за превенция и защита от домашно
насилие, основните финансови средства се осигуряват от европейски
програми, международни проекти и Норвежкия финансов механизъм.
Някои от кризисните центрове се финансират от общините като
делегирани от държавата дейности, но не е ясно доколко е достатъчно
разпространението и обхващането с такъв вид услуги на нуждаещите се на
местно и национално ниво.
Въпреки че професионалистите от институциите, работещи в
областта на насилието, получават ежегодни обучения, няма създадена база
данни с добри практики, методики и препоръки.
В заключение трябва да отбележим, че в цялостната политика и
система от закони и процедури съществува известен дефицит на грижа за
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жертвата на домашно насилие или на насилие, основано на полов признак,
ориентирана към действителните й нужди.
Информацията, която е публикувана на официалните интернет
страници на държавните институции, не е достатъчно “видима” и е трудно
достъпна, особено когато жертвите са деца, хора в неравностойно
положение или хора с по-нисък образователен статус.
Няма адаптирани материали и информация, които да отговарят на
нуждите на хората от рискови групи - с нисък социален, икономически и
образователен статус.
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