
 

 

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Съществуват различни мерки за защита на жертвите от последващо насилие. В 

България съдът задължава насилника да се въздържа от извършване на домашно 

насилие, като за определен период го отстранява от съвместно обитаваното жилище. 

Налага забрана на насилника за приближаване до жертвата, жилището, работното 

място, както и местата за социални контакти и отдих на жертвата по реда и условията, 

определени от съда. Определя временно местоживеенето на детето при родителя, който 

не е извършил насилие или при родителя на жертвата, при условия, определени от съда, 

ако това не противоречи на интересите на детето. Задължава извършителя на насилие 

да посещава специализирани програми с цел превенция на рецидиви. Всички мерки за 

защита срещу домашно насилие се налагат от съдия в съдебно заседание. 

Продължителността им е 18 месеца от издаването на заповедта за защита. Мерките се 

налагат от полицията. 

Голямо е разнообразието от услуги, предоставяни в центровете за подкрепа на 

жени, преживели насилие (кризисни центрове). Усилията на социалните работници в 

голяма степен са насочени към развитие на капацитета на жените, преживели насилие в 

посока финансова независимост и стабилност след преодоляване на травмата. След 

овладяване на кризата от насилието, независимо от неговата форма, с жените се работи 

за повишаване на самооценката, придобиване на нови социални и комуникативни 

умения, подкрепа за намиране на работа.  

Една от първите и най-важни стъпки за прекратяване на насилието и защита на 

жертвите е съобщаване за насилието в съответните институции. При идентифициране 

на домашно насилие в повечето случаи трябва да се разгледат всички обстоятелства. 

Работата в екип е много важна при разпознаването на насилие в ранна фаза и 

ефективното справяне с него. Важно е да се обърне внимание на проблема без да се 

пренебрегва, както и да се потърси и предложи помощ и подкрепа. Независимо от 

решението на жертвите дали да съобщят за насилието или не, важно е да се гарантира 

тяхната безопасност. 

По международния проект „FIRST – изграждане на капацитет за първи 

точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола” с 

участието на Сдружение „Център Динамика”  в гр. Русе е разработена мрежа от 20 

точки за контакт и интегрирана подкрепа за жертви на насилие. Това са различни 

държавни институции, правоприлагащи органи и неправителствени организации 

(включително на национално ниво чрез членовете на Алианс за защита от насилие, 

основано на пола). Повишаването на знанията на професионалистите по проблемите на 

домашното насилие чрез проведените обучения ще гарантира ранно откриване на 

домашно насилие и насилие, основано на пола и намаляване на отрицателните 

последствия върху преките и косвени жертви. Основната цел е повишаване нивото на 

осведоменост и чувствителност на широката общественост по проблемите за домашно 

насилие и насилието, основано на пола.  

 

 



 

 

 

 В резултат на инициативите на неправителствения сектор за популяризиране на 

социалния феномен домашно насилие и реализираните мерки на държавата чрез 

приемането на Закона за защита от домашно насилие през 2005 година до момента се 

наблюдава тенденция към увеличаване на хората и в частност жените, потърсили 

правото си на защита на достойнството им, както и помощ в приемните на 

организациите, подкрепящи пострадалите от домашно насилие. 

           През месец юли 2017г. Националната комисия за борба с трафика на хора 

разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на 

хора – приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни 

жертви на трафик на хора и кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. 

Това са първите подобни услуги на територията на гр. София. Новите услуги 

предоставят възможност за настаняване на жертви на трафик – възрастни и деца, 

непосредствено след завръщането им в страната (при случаи на трансграничен трафик) 

или при отчетена подобна необходимост (при случаите на вътрешен 

трафик). Предоставяните услуги имат за цел преодоляване на последиците от 

трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на 

психологическа, социална, медицинска и правна помощ, съдействие и закрила, както и 

създаване на предпоставки за възмездяване на жертвите чрез ефективно разследване на 

престъплението и наказване на извършителите. 

           Правителството прие План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на 

 Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с 

деца. Заложените мерки и дейности целят предприемането на адекватни и навременни 

действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции и организации за 

превенция на насилието и подобряване на взаимодействието между тях. Изпълнението 

на плана ще повиши информираността на децата как работи системата за закрила и как 

могат да сигнализират отговорните институции. 

Важно е да се знае, че пострадалите от домашно насилие при спешни случаи 

могат да потърсят помощ в най-близкото районно управление на МВР и в 

неправителствени организации, партньори и мрежа, предоставящи подкрепа (кризисни 

и консултативни центрове), както и на следните телефонни номера: 

Единен номер за спешни повиквания – 112 

Национална телефонна линия за преживели насилие – 0800 186 76 

Национална телефонна линия за деца – 116 111  

 

Организациите членуващи в АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ ОСНОВАНО 

НА ПОЛА (АЗНОП) са основни действащи първи точки за контакт на пострадали 

от  различни форми на насилие лица и деца, който предоставят професионална 

помощ и подкрепа, чрез разкритите консултативни и кризисни центрове  по места 

в страната. 

 

 

 

 

http://nmd.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
http://nmd.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80/


 

 

 

 

 

 

Проектът се реализира съвместно от Сдружение „Център Динамика” – България, 

ISA институт – Словения, Асоциация „SOS - линия за жени и деца – жертви на 

насилие” – Словения, Сдружение на центрове за социална работа – Словения, B2 Ltd.  – 

Словения, Център за жени, жертви на войната (Centre ROSA) – Хърватия, The AIRE 

Centre – Обединено кралство;  

 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на проект FIRST – 

Capacity Building for First Points of Contact for Victims of Domestic and Gender-based 

Violence (изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно 

насилие и насилие, основано на пола) и не отразява гледна точка на Европейската 

комисия.  

 

За повече информация: 

сайт на проекта: www.firstaction.eu 

Фейсбук страница: FIRST Network 

Фейсбук страница: Сдружение „Център Динамика” 

http://www.firstaction.eu/

