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ВЪВЕДЕНИЕ
Домашното насилие не е частен въпрос между двама души, а е обществен проблем. То не
трябва да се оправдава с културни норми и семейни ценности, защото е изключително
сериозно нарушаване на основните права на човека. Дълго време за домашното насилие у
нас не се е говорило, проблемът е оставал заключен в семейството, а жените са били
принуждавани да се срамуват и да се чувстват виновни. Темата и днес е не по-малко
трудна. Проблемът се омаловажава и нормализира, недостатъчно е разбирането за
спецификите на агресията в интимните отношения, липсва достъпна и комплексна
професионалната подкрепа към пострадалите.
Борбата с домашното насилие изисква отговорност и ангажираност на държавните
институции, гражданските организации и цялото общество. С мисията да помага и
подкрепя уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност, „Асоциация НАЯ”
от 2002 година поставя в центъра на своята работа преодоляването на домашното насилие
над жени и деца и превенция на явлението. Фокусирахме се върху повишаване на
чувствителността на обществото и създаване на подкрепяща среда за жертвите на
домашно насилие, за да се помогне на пострадалите да споделят проблема си и да
потърсят защита. Когато това започна да се случва, през 2006 година организацията разкри
първия и единствен до момента в региона Център за подкрепа на жертви на домашно
насилие. От тогава, вече 13 години, услугата се предоставя без прекъсване от
мултидисциплинарен екип от психолози, социални работници, педагози, адвокат. Екипът
работи за защита на правата на пострадалите; прекратяване на насилието и гарантиране на
тяхната сигурност; емоционалното им възстановяване; социалното им включване и
личностната им реализация. Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие
разшири териториалния си обхват чрез мобилни екипи и открити приемни, разви нови
методики, създаде добри практики на междуинституционално сътрудничество. Нуждата да
се работи комплексно за преодоляване на домашното насилие доведе до стартирането
през 2014 година на специализирана Програма за работа с извършители на домашно
насилие. Нейната цел е да се гарантира в по-голяма степен безопасността на пострадалите,
да се предотвратят нови посегателства върху тях, а извършителите да поемат отговорност
за поведението си и да се опитат да се променят. От април 2018 год. услугата „ЦСРИ“ на
„Асоциация НАЯ“ е делегирана от държавата дейност.
Двете Програми вече натрупаха сериозен опит и практика, което наложи необходимостта
да се събере повече информация за тяхната ефективност, да се отчетат силните страни и
методите, които работят добре, както и да се идентифицират трудности и
предизвикателства. Мониторингът се провежда в съответствие с приоритетите на
Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 год. в раздел
VI. Контрол и оценка, Дейност. Изготвяне и разпространение на независими
мониторингови доклади от НПО на годишна база. Докладът за първи път обобщава и
представя статистически данни за прилагането на Закона за защита срещу домашното
насилие в област Търговище, както и констатации от специално проведени интервюта с
различни заинтересовани страни. Анализираните данни и препоръки биха били от полза на
всички професионалисти, които работят по случаи на домашното насилие, за да намират
по-добри общи решения за предотвратяване и превенция на насилието в местните
общности. За нас е ценно, че в този мониторинг участват всички заинтересовани страни –
клиенти на двете Програми и представители на институции, които работят по темата. Това
дава възможност да се съпостави доколко предлаганите интервенции отговарят на
нуждите на пострадалите от домашно насилие и подобряват техния живот, за да се работи
за доразвиване и усъвършенстване на социалната услуга. Също толкова важно е
партньорите от останалите институции да споделят своя опит и експертиза от съвместната
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работа и да дадат препоръки, какво можем заедно да правим по-добре, за да са поефективни общите ни усилията срещу домашното насилие.
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СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ
ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция
ЗЗДН – Закон за защита от домашното насилие
НК – Наказателен кодекс
РС – Районен съд
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“
ОЗД – Отдел „Закрила на детето“
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
НПО – Неправителствена организация
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РУ – Районно управление
РП – Районна прокуратура
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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА,
ПО КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА МОНИТОРИНГА
Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област
Търговище” се реализира от Сдружение „Асоциация НАЯ” с финансовата подкрепа на
Министерство на правосъдието на Република България. Той се осъществи на територията
на област Търговище в периода 21 Май 2019 г. – 21 Ноември 2019 г.
Проектът стъпва на разбирането за прилагането на системен подход по отношение
извършване на превенция и осъществяване на защита за пострадалите от домашно насилие.
Проблемът се разглежда в контекста на неговата обществена значимост и необходимостта да
се обедини ресурса на различни институции и организации, за да се отговори на
комплексните потребности на пострадалите от защита, здравни грижи, образование за
децата, жилищни и хуманитарни нужди, емоционално възстановяване и социално
включване.
Осигури се достъпна и качествена социална услуга за пострадалите от домашно
насилие чрез „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ в град Търговище и
изнесените приемни в градовете Попово, Омуртаг и Антоново. Тази практика на мобилна
работа на терен в малките населени места в област Търговище съществува от 2010 година.
Тя помага да се защитят и подкрепят пострадали от домашно насилие, за които достъпът до
областния център е много труден, поради липсата на финансови средства, лоша
инфраструктура, културни или социални ограничения.
„Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие“ се разшири, като екипът
на организацията беше обучен да осъществява щадящо изслушване на деца, жертви на
насилие в т.н. „синя стая“. Екипът на „Асоциация НАЯ” беше сертифицирана да предоставя
тази услуга и започна прилагането на специална методика.
Шеста поредна година продължи предоставянето на специализираната „Програма
за работа с извършители на домашно насилие“, чиято цел е да се гарантира по-голяма
безопасност и защитата на пострадалите от домашно насилие и да се предотвратят
повторни посегателства върху тях.
Проектът позволи да се укрепи и разшири сътрудничеството между различните
институции и организации по случаи на домашно насилие, чрез срещи на
междуинституционалните екипи в различните общини и тяхната супервизия. Обединиха се
ресурса и експертизата на различните институции за общи интервенции по прилагането,
изпълнението и проследяването на специализираните програми.
Иновативен аспект на Проекта е осъществения за първи път в област Търговище
мониторинг и експертен анализ по прилагане на Закона за защита срещу домашното
насилие, Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програмата за работа с
извършители. В оценката бяха включени всички заинтересовани страни (жертви на
домашно насилие, извършители на домашно насилие, представители на институции, които
работят по темата), за да може да се отчетат добрите практики и трудностите и да се
работи за доразвиване и надграждане върху силните страни на социалната услуга.
Проектът има добавена стойност към досега изпълнявани дейности от
организацията, чрез ангажиране на институциите, които участват в двете програми, за
намиране на общи решения за по-добро взаимодействие. Междуинституционалните екипи
показаха ефективност не само в работата по конкретни случаи на домашно насилие, но и в
планирането, изпълнението и оценката на комплексни действия за преодоляване на
проблема в местната общност.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГА
I.

ЦЕЛИ НА МОНИТОРИНГА

1. ДЪЛГОСРОЧНАТА ЦЕЛ е да се подобри подкрепата и защитата на пострадалите от
домашно насилие в област Търговище.
2. КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ са:
a. да се оцени ефективността на „Програмата за подкрепа на жертвите на
домашно насилие“ и на „Програмата за извършители на домашно насилие“ в област
Търговище от съответните заинтересовани страни (жертви на домашно насилие;
извършители на домашно насилие; представители на институции, които участват в
защитата и подкрепата на пострадалите от домашно насилие и работят за превенция
на явлението) - да се види напредъка и да се идентифицират пропуските, за да се
оцени необходимостта от доразвиване и подобряването им;
b. да се оцени прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област
Търговище;
c. да се оцени сигнализирането при нарушаване на мерките за защита по Закона
за защита от домашното насилие в област Търговище.

II.

ЕТАПИ НА МОНИТОРИНГА

1.

ПРОУЧВАНЕ. Бяха проведени различни проучвания:
a. проучване сред заинтересованите страни чрез полу-структурирани
интервюта, за да се оцени тяхното мнение за ефективността на двете Програми; да се
идентифицират проблемите при изпълнение на поставените цели и дейности; да се
определи до колко са популярни и достъпни Програмите; да се види удовлетворяват
ли се потребностите на жертвите на домашно насилие; да се изследва какво е
участието на клиентите (пострадалите и извършителите) в процеса на работата; да се
проследи дали клиентите се чувстват сигурни при работата си с екипа на „Асоциация
НАЯ“ и при междуинституционалното сътрудничество по случаите; да се проследи
какво е отношението на заинтересованите страни включването в Програмите да бъде
заплатено; да се определи има ли необходимост от разширяване и усъвършенстване
на Програмите;
b. кабинетно проучване за броя на делата и движението по тях по Закона за
защита от домашното насилие в Районен съд Търговище, Районен съд Попово и
Районен съд Омуртаг за периода 2015-2018 год.;
c. кабинетно проучване за броя жалби за нарушения на мерки за защита по
Закона за защита от домашното насилие и движенията по тях в Районна прокуратура
Търговище, Районна прокуратура Попово, Районна прокуратура Омуртаг за периода
2015-2018 год.;
d. проследяване търсенето на помощ и подкрепа от пострадалите в област
Търговище за периода 2015-2018 г.
e. проследяване засилване на защитата на пострадалите от домашно насилие и
създаване на условия за предотвратяване на рецидиви чрез задължаване на
извършителите със съдебна заповед да посещават Програма за работа с извършители
на домашно насилие в периода 2015-2018.
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2. АНАЛИЗИРАНЕ - Събраната информация от проучванията е анализирана, като се
обобщиха резултатите по следните направления:
a. методите за събиране на информацията;
b. целевите групи;
c. темите и областите на проучването, залегнали в полу-структурираните интервюта.
Анализът цели да отрази настоящата ситуация по отношение прилагането на Закона
за защита от домашното насилие в област Търговище, прилагането на „Програма за
подкрепа на жертви на домашно насилие“ и на „Програма за работа с извършители на
домашно насилие“. Анализът, също така, показва кои са проблемите, кои са силните и
слабите страни, кои са постиженията и предизвикателствата, какви са препоръките от
респондентите за подобряване и развитие.
Когато се анализираха данните се търсеха моделите, които отразяват темите и
областите от проучването, както и изключенията във всяка посока. Към първоначално
определените направления, теми и области на проучването се добавиха и нови, в
зависимост от събраната информация и от интервютата със заинтересованите страни.
През цялото време анализът отчиташе основната цел на мониторинга, а именно да
се подобрят условията и правната рамка, които гарантират безопасността на жертвите на
домашно насилие и да се ограничат рецидивите на явлението.

3. ОЦЕНКА – Оценката цели да се отговори на въпроса дали е необходимо да се
подобри подкрепата, защитата и безопасността на жертвите на домашно насилие и по
какъв начин. Тя е направена в следните направления:
a. Оцени се до каква степен делата по Закона за защита от домашното насилие в
област Търговище се водят от адвокати, външни за услугата и жертвите на домашно
насилие и извършителите не се препращат да ползват Програмите;
b. до каква степен се прилага Закона за защита от домашното насилие от
съответните Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел „Закрила на детето“ в област
Търговище;
c. сигнализира ли се за нарушаване на мерките за защита по Закона за защита от
домашното насилие и какво се случва след това;
d. каква е тенденцията в търсенето на помощ от пострадалите от домашно насилие
в област Търговище през годините на мониторинга – 2015-2018;
e. прилага ли Съдът служебното начало при постановяването на мерките за защита
по Закона за защита от домашното насилие;
f. оцени се необходимостта от актуализиране на двете Програми, съобразно
изводите и препоръките от проучването. Ще бъдат разработени предложените решения за
подобряване на подкрепата и защитата на жертвите на домашно насилие в област
Търговище, за повишаване на тяхната безопасност, както и на увеличаване на степента на
предотвратяването на рецидиви.
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III. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. ПОДБОР НА ЦЕЛЕВИТЕ
ГРУПИ.
Заинтересованите страни, които бяха целеви групи на проучването, са:
1.
Жертви на домашно насилие, които ползват „Програмата за подкрепа на
пострадали от домашно насилие“ – 4 жени;
2.
Извършители на домашно насилие, които са в „Програмата за извършители на
домашно насилие“ – 4 мъже;
3.
Представители на институции и организации, които имат отношение към
ограничаване на явлението „домашно насилие“, подкрепа и защита на пострадалите и
превенция на рецидиви – 10 представители от Полиция, Прокуратура, Съд, Дирекция
„Социално подпомагане“/Отдел „Закрила на детето“.
Подбор на респондентите, които участваха в проучването:
1. Максимално разнообразно представителство на жертви на домашно насилие, които
към момента на проучването са включени в Програмата за подкрепа – 1 жена без деца под
18 год.; 1 жена, която е водила дело по ЗЗДН; 1 жена, чийто партньор е в „Програмата за
работа с извършители на домашно насилие“; 1 жена с деца под 18 год., по чийто случай
има междуинституционална работа.
2. Максимално разнообразно представителство на извършители на домашно насилие,
които към момента на проучването посещават Програма или вече са приключили – 1 мъж
от Програмата в гр. Търговище, който е приключил; 1 мъж от Програмата в гр. Търговище,
чиято партньорка/жена посещава „Програма за подкрепа на пострадали от домашно
насилие“; 1 мъж от Програмата в гр. Омуртаг, чиято партньорка/жена посещава „Програма
за подкрепа на пострадали от домашно насилие“; 1 мъж с деца под 18 год. от Програмата в
гр. Омуртаг.
3. Представители на институции и организации от общините Търговище, Попово и
Омуртаг, които са с функции по прилагането на Закона за защита от домашното насилие и
контрола за неговото изпълнение – 1 представител на Дирекция „Социално подпомагане”
Търговище, Отдел „Хора с увреждания и социални услуги”; 2-ма представители на Отдел
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Търговище и Омуртаг; 2-ма
райони инспектори към РУ Търговище; 1 районен инспектор към РУ Омуртаг; 1
представител на Районен съд Търговище; 1 представител на Районен съд Попово; 1
представител на Районна прокуратура Омуртаг; 1 представител на Районна прокуратура
Търговище.

IV. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Провеждане на дълбинно проучване сред заинтересованите страни чрез:
a) Полу-структурирано интервю с клиенти – жертви на домашно насилие за оценка
на ефективността на прилагането на „Програмата за подкрепа на пострадалите от домашно
насилие“ и необходимостта от нейното доразвиване и подобряването й (Приложение № 1).
Чрез интервюто се изследваха следните области: Входът към Програмата, Първият контакт
с член от екипа на Програмата, Информация за Програмата, Потребностите на клиентите,
Участието на клиентите, Конфиденциалност и сигурност, Заплащане участието в
Програмата, Оценка на ефективността на Програмата от пострадалите. Продължителността
на всяко полу-структурирано интервю по сценарий беше 50 мин.
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b) Полу-структурирано интервю с клиенти – извършители на домашно насилие за
оценка на ефективността на прилагането на „Програмата за работа с извършители на
домашно насилие“ и необходимостта от нейното доразвиване и подобряването й
(Приложение № 2). Чрез интервюто се изследваха следните области: Входът към
Програмата, Първият контакт с член от екипа на Програмата, Информация за Програмата,
Участието на клиентите, Конфиденциалност и сигурност, Нарушаване на мярката от ЗЗДН
(„задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми“),
Междуинституционалното сътрудничество по Програмата, Заплащането на Програмата,
Оценка на ефективността на Програмата от извършителите на домашно насилие.
Продължителността на всяко полу-структурирано интервю по сценарий беше 50 мин.
c) Полу-структурирано интервю с представители на институция за оценка на
ефективността на прилагането на Програмите за подкрепа на жертвите на домашно
насилие и за работа с извършители, за необходимостта от тяхното доразвиване и
подобряването им (Приложение № 3). Чрез интервюто се изследваха следните области:
Входът към Програмите, Информация за Програмите, Потребностите на клиентите,
Участието на клиентите, Междуинституционалното сътрудничество, Заплащане участието в
Програмите, Оценка на ефективността на „Програмата за подкрепа на жертвите на
домашно насилие“ и на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“.
Продължителността на всяко полу-структурирано интервю по сценарий беше 60 мин.
Поради малкия брой участници в проучването, най-удачния метод за провеждането му с
оглед задълбочено събиране на качествена информация, а не количествена, беше
използването на полу-структурирано интервю. Този метод на проучване дава възможност
на интервюиращия да бъде гъвкав и да не се придържа строго към определен брой
въпроси, а по-скоро има теми и области, които трябва да бъдат обхванати. Въпросите в
полу-структурираните интервюта са по-отворени, за да позволят на интервюиращия да
задава въпроси, които се различават от сценария. Поради отворените отговори,
интервюиращия често записва полу-структурираните интервюта. Освен това, голямо
предимство на метода е, че интервюирания (респондента) използва свои думи и така се
събира автентична информация. По-гъвкавата полу-структурирана форма дава възможност
да се придобият допълнителни знания, като се даде възможност на респондентите да
изразят своите възгледи със собствени думи. Полу-структурираните интервюта събират поотворени качествени данни, които обаче изискват повече време за анализ, тъй като
интервюиращият трябва да прочете бележките и да слуша аудио-записите, отбелязвайки и
обобщавайки важни моменти и модели.
2. Събиране на статистически данни за прилагането на Закона за защита от домашното
насилие в област Търговище за периода 2015-2018:
a) проследяване прилагането на Закона за защита от домашното насилие в Районен
съд Търговище, Районен съд Омуртаг и Районен съд Попово за периода 2015-2018 чрез
искане на официална информация по Закона за достъп на обществена информация;
3. Събиране на статистически данни за нарушаване на мерките за защита по чл. 5, ал.
1, т.1,2,3,4,5 от Закона за защита от домашното насилие за периода 2015-2018:
a) проследяване нарушаването на мерките за защита по чл. 5, ал. 1, т.1,2,3,4,5 от
Закона за защита от домашното насилие за периода 2015-2018 и предприетите действия от
Районна прокуратура Търговище, Районна прокуратура Попово, Районна прокуратура
Омуртаг чрез искане на официална информация за жалбите по Закона за достъп на
обществена информация;
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4. Събиране на статически данни за броя на пострадалите от домашно насилие, които
са се включили в Програмата за подкрепа за периода 2015-2018:
a) проследяване на статистиката на „Асоциация НАЯ“ за броя на пострадалите от
домашно насилие, преминали през Програмата за подкрепа, за периода 2015-2018;
5. Събиране на статистически данни за броя на извършителите на домашно насилие,
които са били с постановена мярка от съда по чл. 5, ал. 1, т. 5 („задължаване на
извършителя на насилието да посещава специализирани програми“) и са преминали през
Програмата към „Асоциация НАЯ“:
а) проследяване на статистиката на „Асоциация НАЯ“ за броя на извършителите на
домашно насилие, преминали през Програмата за работа с извършители на домашно
насилие, за периода 2015-2018.

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
За целите на мониторинга, при провеждане на полу-структурираните интервюта бяха
поискани следните лични данни на респондентите – име, презиме, фамилия; телефон и
адрес за връзка; месторабота, длъжност и е-mail адрес. Тези данни ще бъдат пазени пет
години след крайната дата на приключване на Проект „Подобряване защитата на жертвите
на домашно насилие в област Търговище“ (по Договор с Министерство на правосъдието с
Рег. № 93-00-153/21.05.2019 г.), а именно до 21.11.2024 година.
„Асоциация НАЯ“ е администратор на лични данни с Удостоверение № 186508 от
Комисията за защита на личните данни и има въведена вътрешна система за съхранение и
обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Общия Регламент, относно
защитата на личните данни (ЕС)2016/679.
За да може да се възпроизведе максимално достоверна информация, споделена от
респондентите, при провеждането на полу-структурираните интервюта беше използвана
аудио техника. За тази цел беше изготвена Декларация за съхранение и обработка на
личните данни (Приложение № 4), която беше предложена на респондентите. При отказ от
тяхна страна, не се записваше с аудио техника, а се водеха записки на ръка. Аудио-записите
ще бъдат унищожени след края на проекта – 21.11.2019 год.
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НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ
Законът за защита от домашното насилие в България беше приет през 2005 година. Той
урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за
тяхното налагане. Освен като сериозна крачка в хармонизирането на законодателството на
страната ни с европейското право в областта на защита на правата на човека, този
специален Закон се приема и като признаване на обществената значимост на проблема и
ангажимент на държавата да осигури защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие.
Ефектът от прилагането на ЗЗДН е както върху пострадалите, така и върху извършителите на
домашно насилие, и върху обществото като цяло. Наличието на специално
законодателство в областта дава послание, че домашното насилие не е личен проблем, не
трябва да има обществена търпимост към него, а защитата на правата на жертвите е
приоритет на държавните власти.
Основите принципи, върху които ЗЗДН е изграден, са: бързина и дори спешност на
защитата; бързо отделяне на насилника от жертвите; многообразие от мерки за закрила;
съчетаване на съдебна защита с мерки за социална закрила и рехабилитация;
сътрудничество между държавните органи и неправителствения сектор.
На база на мониторинг по прилагането на Закона в първите години от приемането му, в
края на 2009 година той претърпя съществени изменения с цел да се гарантира в по-висока
степен защитата на пострадалите, да се подобри превенцията и да се обезпечи финансово
прилагането на Закона. Освен психическо, физическо и сексуално насилие в обхвата на
домашното насилие бяха включени емоционалното и икономическо насилие. Насилието,
извършено в присъствието на дете, беше регламентирано като насилие върху самото него.
През същата година бяха направени и промени в Наказателния кодекс, които
криминализират нарушаването на заповед за защита от домашно насилие като общо
престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 5 хиляди
лева (чл. 296 от НК).
През 2010 година с постановление на Министерски съвет беше приет и Правилник за
прилагане на ЗЗДН, който урежда изпълнението на мерките за защита, взаимодействието
между държавните власти и организациите, които подкрепят пострадалите и работят с
извършители на домашно насилие. Всяка година Министерски съвет приема Национална
програма за превенция и защита от домашно насилие, в която се обръща специално
внимание на осигуряването на достъпни и качествени социални услуги за пострадалите,
работа за корекция на поведението на извършителите на домашно насилие, обучителни
програми с деца и младежи, повишаване на капацитета на професионалистите от
институциите, мониторинг и оценка на политиките в областта на защита от домашно
насилие.
Натрупаната практика по прилагане на ЗЗДН в област Търговище до момента не е
систематизирана и анализирана. Настоящият мониторинг се извършва за първи път и се
базира на официални данни1 на Районните съдилища и прокуратури в Търговище, Попово и
Омуртаг, получени чрез заявления за достъп до обществена информация.

1

Мониторингът обхваща периода 2015 – 2018 г.
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От данните на Районните съдилища става ясно, че за периода 2015 – 2018 година средно
37% са прекратените производства по ЗЗДН. Най-честата причина за това е оттегляне на
молбата от молителя, което се наблюдава в близо половината от случаите (22 случая –
49 %). На следващо място причините за прекратеното производство са недопустимост,
поради неотстранена нередовност в молбата (11 случая – 24 %), както и постигната
спогодба (9 случая – 20 %). Тези данни показват, че в региона и особено в по-малките
общини има нужда от добре работеща социална услуга за подкрепа, така че пострадалите
от домашно насилие да не се чувстват безпомощни и емоционално неподкрепени и в
пълна степен да могат законово да защитят правата си. Оттеглянето на исковите молби би
могло да се дължи на страх от още по-жестоко насилие, срам от близките и обществото и
най-вече на липсата на разбиране и подкрепа за жертвата. Интензивен консултативен
процес в този етап би окуражил пострадалите да извървят докрай процедурата и да
получат мерки за защита, както и да осъзнаят, че домашното насилие не е еднократен акт и
е много вероятно върху тях да има нови посегателства, ако не се защитят.
Високият брой прекратени производства поради неотстранена нередовност в исковите
молби са защото в по-малките населени места съществува практика пострадалите лица
сами да подават молбата си в съда, защото не могат да платят хонорар на адвокат. В този
аспект може да се работи за информиране на местните общности за възможностите за
законова защита и привличането като партньори на адвокатите по места.
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РС
Търговище

РС
Попово
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общо
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Впечатление прави високия процент на издадени заповеди за незабавна защита във всички
Районни съдилища в областта – над 65%. Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН,
Заповед за незабавна защита се издава, когато има данни за пряка, непосредствена или
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице. В този смисъл данните
показват, че в близо две трети от случаите е реализирана спешността на защитата и чрез
Закона е гарантирана безопасността на жертвата.
РС
Търговище

РС
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общо
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8

Данните показват минимален брой производства по ЗЗДН по молба от Дирекциите
„Социално подпомагане” в общините. Имайки предвид, че хората с увреждания, както и
поставените под запрещение лица, често са изолирани и без социални контакти има риск
да станат обект на насилие от страна на близките си, които полагат грижи за тях и случаите
да останат скрити. За да се избегне това е добре да се насърчават Социалните дирекции в
региона да използват правомощията си по ЗЗДН, изрично упоменати в чл.8, т.4. в защита на
уязвими групи.
Малко над 9 % са случаите, в които пострадалите или техни близки сами са подали молба
по ЗЗДН. Това показва сравнително добро познаване на законовите възможности за защита
при домашно насилие, но в същото време, както беше споменато по-горе, в тези случаи
често се стига до прекратяване на производството, поради нередовност в исковата молба.
2

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на:
1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
2. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
3. настойника или попечителя на пострадалото лице;
4. Директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с
увреждания.
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РС
Търговище

РС
Попово

РС
Омуртаг

общо

Брой постановени мерки по чл.5, ал.1, т.2 и
3 от ЗЗДН

49

9

13

71

Брой постановени мерки по чл.5, ал.1, т.5 от
ЗЗДН

15

0

1

16

Брой постановени мерки по чл.5, ал.1, т.6 от
ЗЗДН

0

0

0

0

Данните, предоставени от трите съдилища показват, че мерките от ЗЗДН, които в найголяма степен се използват, за да се гарантира безопасността на пострадалите, са
отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище и забрана да приближава
пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих. Това
са мерките, постановени в 100 % от заповедите за защита.
Справката на Районен съд Търговище сочи, че в близо 45 % от случаите мерките по чл.5,
ал.1, т.2 и 3 от ЗЗДН, с които се постановява отстраняване на извършителя от съвместно
обитаваното жилище и забрана да приближава пострадалото лице, неговите жилище,
местоработата и местата за социални контакти и отдих, са постановени за срок от една
година.

Срокове, за които са определени мерки по
чл.5, ал.1, т.2 и 3 от ЗЗДН
3 месеца

2015

2016

2017

2018

общо

1

1

2

1

5

5 месеца

-

-

1

-

1

6 месеца

2

1

1

4

8

8 месеца

-

1

-

-

1

9 месеца

1

1

-

-

2

12 месеца

7

5

5

5

22

14 месеца

-

1

-

-

1

18 месеца

3

3

2

1

9
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От 2015 до 2018 се забелязва значително увеличаване на случаите, в които Съдът
постановява извършителят на домашно насилие да посещава специализирана програма
(чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН).

Постановени мерки по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН
2018

5

2017

7

2016

3

2015

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В над 90 % от случаите тази мярка е постановена от Районен съд Търговище, което показва,
че Програмата за извършители на домашно насилие е най-добре позната в областния град.
За четирите години няма нито един случай, в който мярката по чл.5, ал.1, т.5, е постановена
по почин на Съда, т.е. като се прилага служебното начало. Следва да се работи за
популяризиране на важността на работата с извършители на домашно насилие, като
възможност в по-голяма степен да се гарантира безопасността на пострадалите и да се
коригира поведението на извършителя. За същия период няма и нито един случай на
постановена мярка по чл.5, ал.1, т.6 от ЗЗДН (насочване на пострадалите лица към
програми за възстановяване), което изисква да се работи в посока утвърждаване на
Програмите за рехабилитация и интеграция като важен елемент за емоционалното
възстановяване на пострадалите и тяхното социално включване.
Справката на Районните прокуратури в Търговище, Попово и Омуртаг сочи образувани
общо 51 досъдебни производства за нарушаване на мерките за защита в периода 2015 –
2018 година.
В област Търговище специализирана услуга за жертви на домашно насилие съществува от
2006 г. Консултативният център на „Асоциация НАЯ” предоставя психологическо и
социално консултиране, консултации с адвокат и процесуално представителство при
воденето на дела по ЗЗДН. От 2010 година услугата разширява обхвата си, като въвежда
мобилни екипи, които консултират пострадалите в изнесени приемни в малките населени
места. От 2014 година организацията развива и Програма за работа с извършители на
домашно насилие. От месец април 2018 година услугата за подкрепа на жертви на
домашно насилие е държавно делегирана дейност като „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ с капацитет 30 места.
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Справката на социалната услуга за периода 2015-2018 година показва, че е оказана защита
и подкрепа на 416 клиенти.

жени

мъже

деца

клиенти в
ЦСРИ

клиенти от
мобилна
услуга

общо
клиенти

Брой
клиенти,
водили
дела по
ЗЗДН

2015

79

16

16

74

37

111

14

2016

89

9

21

104

15

119

19

2017

67

9

17

74

19

93

13

2018

47

6

40

72

21

93

14

282

40

94

324

92

416

60

клиенти

Над 90 % от клиентите са жени и деца. Всички мъже, които са ползвали услугата за
подкрепа, са жертва на домашно насилие от страна на техни пораснали деца, внуци и други
роднини, също мъже. 14% от клиентите на социалната услуга са поискали защита по ЗЗДН
пред съответния съд.
Данните показват, че от всички 121 образувани производства по ЗЗДН в област Търговище,
50% са били с процесуално представителство на адвокат от социалната услуга. Това са
пострадали, които паралелно са ползвали законова защита и емоционална, и социална
подкрепа. От останалите случаи, при които жертвите са били представлявани от външен
адвокат, няма нито един случай, който да е насочен към социалната услуга.

Клиенти, ползвали социалната услуга ЦСРИ за
подкрепа на пострадали от домашно насилие
2018
2017
2016
2015
0

20

40

60

Клиенти, водили дела по ЗЗДН
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Мъже

80
Деца

100
Жени

49% от клиентите са били препратени от Полицията, 33 % от пострадалите са насочени от
свои близки и роднини или от други клиенти, а останалите 18 % от останалите институции –
социална и образователна система, представители на местната власт, адвокати.

Насочване на клиенти към социалната услуга

Полиция

Близки, роднини или други клиенти

Социалната система

Образователната система

Представители на местната власт

Адвокати

Здравна система

„Асоциация НАЯ“ е единствената неправителствена организация на територията на област
Търговище, която предоставя специализирана „Програма за извършители на домашно
насилие“ от 2014 година. За периода на мониторинга, 20 клиенти са били включени в
специализираната Програма. Само един от тях е с Направление от Отдел „Закрила на
детето”. Всички останали имат постановена мярка по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН от Районните
съдилища – „задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани
програми“.

Извършители на домашно насилие, преминали
през специализираната Програма за периода на
мониторинга

20%

25%

10%
45%

2015

2016
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2017

2018

РС Търговище

РС Омуртаг

РС Попово

ДСП Търговище

Общо

2015

43

0

0

0

4

2016

2

0

0

0

2

2017

7

1

0

1

9

2018

4

1

0

0

5

17

2

0

1
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Във връзка с нарушаване на мерки за защита по ЗЗДН, на основание чл. 296 от НК все още е
малък броя на образуваните наказателни производства. В Районна прокуратура Търговище
техният брой е 5 за периода 2015-2018 г, а отказите да се образува наказателно
производство са 8. В Районна прокуратура Омуртаг има образувани 16 досъдебни
производства4. Районната прокуратура в Попово отчита 3 наказателни производства и 19
откази да се образува досъдебно производство. Мотивите почти във всички случаи са, че
липсват събрани данни за извършено престъпление.

НАРУШАВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА

Отказ за
образуване
на досъдебни
производства
53%

Образуване
на
наказателни
производства
47%

3

Трима извършители на домашно насилие са с постановена мярка по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН – „задължаване на извършителя на
насилието да посещава специализирани програми“ по дела от 2014 год., чиито решения са постановени през 2015 год. Поради тази
причина те са се включили в Програмата през 2015 год.
4
В отговор на заявление за достъп до обществена информация, Районна прокуратура Омуртаг уведоми, че не може да посочи броя на
отказите за образуване на досъдебни производства по чл. 296 от НК, „…тъй като те не се завеждат с правна квалификация“.
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЮТА
В рамките на мониторинга на „Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие“ и
„Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ на „Асоциация НАЯ” бяха
проведени общо 18 интервюта с три целеви групи – жертви на домашно насилие,
извършители на домашно насилие и представители на институции. За изследването бяха
избрани ключови области от двете Програми, които са важни за тяхната ефективност.

Вход към Програмите
„Програмата за подкрепа на пострадали от домашно насилие“ е много разпознаваема сред
всички групи, участвали в проучването. „Асоциация НАЯ” в пълна степен се свързва със
защитата и подкрепата на жертви на домашно насилие. Всички институции в региона
познават организацията и социалната услуга, тяхната история, обхват и основни дейности.
Интервюираните представители на институции могат да назоват в детайли различни
събития, в които са участвали, като обучения, информационни и работни срещи,
супервизии на междуинституционалните екипи. Институциите имат информация и за
„Програмата за превенция“, която се осъществява от „Асоциация НАЯ” сред деца, младежи
и професионалисти от различните системи.
В 75 % от случаите клиентите на „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно
насилие“ посочват, че са научили за социалната услуга от полицейски служители, които са
били на място в дома им след пореден инцидент. Тези представители на Полицията са
насочили пострадалите към организацията в кризисен за тях момент. В ролята на
насочващи към социалната услуга са идентифицирани още социални работници от Отдел
„Закрила на детето”, роднини, близки и познати на пострадалото лице, както и клиенти,
които вече са ползвали подкрепа. Друг източник на информация са печатни материали,
като дипляни, брошури и плакати, както и публикации в Интернет, където „Асоциация НАЯ”
присъства с ясни послания, които насърчават пострадалите да потърсят защита и подкрепа.
Клиентите на „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно насилие“ оценяват
положително възможността екипът от социалната услуга веднага и по спешност да
откликне на техните нужди. Това е било от особена важност за жертвите при първия
контакт с организацията и ги е насърчило да докладват насилието и да потърсят помощ.
При първото си посещение в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ повечето
пострадали споделят, че са били сами, а в един от случаите е имало придружаващо лице от
близкото им обкръжение.
„Програмата за извършители на домашно насилие“ е позната най-вече сред
представителите на институциите, особено Полиция, Прокуратура и Съд, които са
ангажирани с нейното постановяване и проследяване. Интервюираните от тези служби
посочват, че всяка година са информирани за проектите, по които се финансира
„Програмата за работа с извършители на домашно насилие“, както и за позиционирането
на приемните в различните градове в област Търговище. Всички интервюирани
представители на институции свързват тази специализирана Програма с мерките за защита
от ЗЗДН. Интервюираните основно смятат, че Програмата има задължителен и
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недоброволен характер и малка степен предполагат за възможността и наличието на
самозаявили се, доброволни клиенти.
Интервюираните клиенти на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“
не са имали никаква информация за нея, преди да им бъде постановено от Съда да я
посещават. В половината от случаите при произнасянето на мярката от Районния съд е
имало неразбиране, че тя е задължителна. Това до известна степен се дължи на недобро
владеене на български език и непознаване на институционалните процедури, включително
задължението за изпълнение на съдебно решение и каква е съответната наказателна
отговорност. В тези случаи в помощ на лицата са били адвокатите, които на достъпен и
разбираем език са обяснили какви са техните задължения спрямо наложените мерки за
защита по ЗЗДН. Нито един от интервюираните не назовава Програмата с точното й име. В
опит да се отрече извършеното насилие, сесиите се определят като „курс за превенция на
домашното насилие”, „лечение”, „събеседване”. При интервюираните се идентифицира
липса на всякакъв интерес към обща информация за тази Програма - откога съществува,
къде се предоставя, с каква продължителност е, колко са клиентите й.

Първият контакт с член от екипа на Програмите
Всички интервюирани клиенти и на двете Програми споделят, че първият контакт с член от
екипа на организацията е бил важен за тях. За пострадалите това е свързано с трудността
да споделят преживяното, а за извършителите със страховете им, че ще бъдат отхвърляни и
осъждани заради поведението си.
Клиентите на „Програмата за жертви на домашно насилие“ отбелязват, че са получили
любезно и подкрепящо отношение от социалния работник, който ги е посрещнал. Това е
намалило тревогата и притеснението им и ги е насърчило да споделят проблема си.
Интервюираните са имали очаквания да получат помощ за гарантиране на тяхната лична
безопасност и тази на децата им. Често тази помощ се назовава от пострадалите като
„спасение”. При този първи контакт с член на екипа на организацията за пострадалите е
било важно, че им е дадена пълна, точна и разбираема информация каква подкрепа могат
да получат и какви са стъпките. Това им е помогнало да структурират свой собствен план и
да преодолеят съществуващото объркване, породено от продължителното домашно
насилие. Това подкрепящо отношение от консултантите клиентите са усещали през цялото
време, особено в кризисни ситуации, когато са били подложени на стрес, като например
предстоящ съдебен процес по ЗЗДН или притеснения за отнемане на децата.
Интервюираните подчертават липсата на каквото и да е поведение, което да ги кара да се
чувстват виновни за преживяното, както и да се срамуват. Всички са категорични, че при
първия контакт с член от екипа на организацията са били насърчени да дефинират нуждите
и очакванията си и са имали пространство свободно да споделят чувствата си. Това е
повлияло на решението им да влязат в консултативен процес.
Клиентите на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ споделят, че
първият им контакт с член от екипа на Програмата е бил по телефона, като са били
потърсени от консултанта за уговаряне на дата и час за първо посещение. За първата среща
интервюираните разказват, че е започнала със запознанство. Атмосферата се определя като
спокойна и до голяма степен на тази първа среща се отчита намаляване на тревогата и
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преодоляване на притесненията на клиентите. Тези притеснения са, че ще се навлиза в
личното им пространство, както и че ще има осъждащо и обвиняващо поведение към тях.
Отношението на консултанта интервюираните определят като непреднамерено,
непредубедено, зачитащо тяхното достойнство. По време на първата среща са
коментирани документите, свързани с решението на Съда, както и участието на клиентите в
„Програмата за работа с извършители на домашно насилие“. Давана им е информация за
предстоящите сесии, договарян е график за посещения. Клиентите споделят, че са имали
възможност да задават въпроси и в края на тази първа среща не е останало нещо, което не
са разбрали. След тази първа среща всички интервюирани определят, че са били поокуражени за участието си в Програмата.

Информация за Програмите
Изследването на тази тема показва добре балансирана информационна и
административна част на двете Програми, която не е в тежест и не затруднява клиентите. В
същото време се отбелязва формализиране на процеса на попълване на документи, което
оставя впечатление в интервюираните, че това е задължителна, но несъществена част от
ползването на услугите. Наблюденията в по-голяма степен се отнася към клиентите на
„Програмата за пострадали от домашно насилие“, докато при клиентите – извършители на
домашно насилие се забелязва, че са по-внимателни и пунктуални към документите, които
трябва да попълват с оглед да не нарушат задължителните процедури и да не бъдат
санкционирани. Причината може да е свързана и с начина им на функциониране и
структурата на личността им, която в болшинството от случаите е контролираща и
натраплива. Представителите на институции познават добре и двете Програми, което
показва ефективност на усилията на организацията да изгражда междуинституционални
междусекторни партньорства и да привлича всички заинтересовани страни в борбата с
домашното насилие.
Пострадалите от домашно насилие споделят, че са получили достатъчно обяснения за
процедурата на социалната услуга. При изследване на информираността на клиентите
обаче се констатира, че те не се идентифицират като клиенти на специална Програма, която
подкрепя пострадали от домашно насилие и не знаят какви конкретни дейности предлага
тази Програма. Дейностите за подкрепа не се приемат като екипна мултидисциплинарна
работа, а като индивидуални интеракции между клиента и консултанта. Всички
интервюирани разпознават само консултанта, с който пряко работят и адвоката, ако са
имали правни консултации и водене на дело. Липсва познаване на членовете на екипа
през техните професионални роли. Всички интервюирани декларират, че документите,
които са попълвали, са били на ясен и достъпен език, но половината от тях не могат да ги
назоват. Всичко това показва, че информацията не е представена в достатъчен обем и по
разбираем начин - за „Програмата за подкрепа на пострадали“, в това число за екипа,
който работи по даден случай; за услугите, които се предлагат; за правото на клиента да
участва в планирането на съвместната работа,
Всички интервюирани клиенти на „Програмата за работа с извършители на домашно
насилие“ са наясно, че посещават Програмата заради действия от тяхна страна, за които са
наказани, дори ако не назовават тези действия „домашно насилие”, а „случка”, „инцидент”,
„проблем” с партньорката/бившата партньорка. За по-голяма част от тях целта на
23

Програмата е да изследва мотивите за тяхното поведение и как функционира личността им,
за да се направи оценка има ли опасност от рецидиви. Друго предположение е, че целта е
да се помогне на извършителя на домашно насилие да разбере, че това, което е направил,
не е правилно.
Идентифицират се и двамата консултанти, ангажирани във всеки случай. Разграничават се
първите срещи, в които е коментирано съдебното решение и рамките на Програмата и
следващите консултации. Консултантите в „Програмата за работа с извършители на
домашно насилие“ са недостатъчно разпознаваеми през професионалните си роли. Нито
един от интервюираните не може да определи позицията на социалните работници, 50% от
интервюираните клиенти назовават консултанта-психолог с точната му специалност.
Още по време на първите две сесии клиентите на „Програмата за работа с извършители на
домашно насилие“ са получили ясна и точна информация за продължителността на
работата с тях, графика на посещенията, процедурата при нарушаване на мярката и
неявяване по неоснователни причини. Интервюираните споделят, че това е било важна за
тях тема, от една страна, за да планират участието си и да го съобразят с останалите си
лични и професионални ангажименти и от друга страна, за да са сигурни, че няма да
получат наказание за нарушаване на съдебното решение. Основните въпроси, които са
задавани, са точно по тази тема, за да получат клиентите пълна информация за правилата,
които трябва да спазват, за да не бъдат санкционирани.
Интервюираните представители на институции показват добра информираност за двете
Програми по отношение на техните дейности, екипи и взаимодействие. Дефинира се, че
„Програмата за жертви на домашно насилие“ предлага социални, психологически и
юридически консултации с цел да се спре упражняваното насилие и жертвите да
преодолеят травмите. Като основна част на „Програмата за извършители на домашно
насилие“ се посочват психологическите консултации, чиято цел е превъзпитаване на
извършителите за справяне с агресията и корекция на поведението им. Познават се
специалистите, които работят в двете Програми и се назовават с точната им професия. Има
информираност за прилагането на мултидисциплинарен подход при оценката и
планирането на работата. Интервюираните показват сравнително добро познаване на
продължителността на двете Програми.

Потребностите на клиентите
Потребностите на пострадалите от домашно насилие, които дефинират самите пострадали
и представителите на институции, в голяма степен съвпадат. Клиентите на “Програмата за
жертви на домашно насилие” изпитват трудност в самото начало на консултирането да
дефинират в детайли нуждите си, но на първо място при тях стои потребността насилието
да бъде спряно. Представителите на институции демонстрират добро познавате на темата
и спецификите на домашното насилие и успяват в точност да назоват приоритетните
области в подкрепата на пострадалите.
Клиентите на „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно насилие“ споделят, че
основната заявка, с която са дошли за първи път в социалната услуга, е била за
прекратяване на насилието. Търсили са съдействие за справяне с проблема си, както и
пространство за споделяне и получаване на емоционална подкрепа. Високо оценяват
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възможността за консултации с адвокат и безплатното процесуално представителство.
Интервюираните отбелязват, че са били силно икономически зависими от техните
партньори/бивши партньори и не са разполагали със средства, за да платят адвокатски
хонорар. В този смисъл социалната услуга им е дала възможност, въпреки ограниченията,
да могат да защитят правата си и насилието върху тях да бъде спряно. При трима от
клиентите са водени дела по ЗЗДН; поради тази причина те познават „Програмата за
извършители на домашно насилие“ и свързват консултативния процес в нея с корекция на
поведението на лицата, които използват агресия.
Всички интервюирани пострадали от домашно насилие са категорични, че екипът на
социалната услуга се е съобразил изцяло с техните потребности. Клиентите не са били
подтиквани да предприемат стъпки, които не са им били нужни. Дадена им е възможност
да участват в планирането на подкрепата и напълно е зачетено тяхното мнение. Нито един
от интервюираните не споделя да е бил принуждаван да изпълнява наложени решения,
които не отговарят на потребностите му. Създадена е била атмосфера, в която са зачетени
разбиранията, вярванията и убежденията на пострадалите и е приложен индивидуален
подход към всеки отделен случай. Това се оценява високо от клиентите на Програмата.
Според представителите на институции, всяка жертва на домашно насилие приоритетно
има нужда да сподели за проблема си и да получи разбиране. Интервюираните поставят на
следващо място потребността пострадалите да получат информация за възможностите за
законова защита, както и съдействие за издаване на ограничителна заповед за
извършителя по Закона за защита от домашното насилие. Отчита се и колко е важно
жертвата да бъде подкрепена в емоционалното си възстановяване, преодоляване на
страха от извършителя и срама от общественото мнение. Всички интервюирани са на
мнение, че „Програмата за жертви на домашно насилие“ на „Асоциация НАЯ” напълно
отговаря на тези нужди на пострадалите.
Представителите на институции свързват двете Програми на организацията в общи
действия за борба с домашното насилие. Ясно се дефинира нуждата да се работи
паралелно с жертвата и извършителя, за да се подобри защитата на пострадалите и да се
предотвратят нови посегателства върху тях. „Програмата за подкрепа на пострадали от
домашно насилие“ се разглежда от представителите на институции като принос в защита
на правата на жертвите, подкрепа за емоционалното им възстановяване и социалното им
включване, както и като възможност да се извършва превенция на домашното насилие.
„Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ се оценява като възможност
да се промени агресивното поведение на клиентите, които я ползват. Дава се оценка, че
това е изключително важно, когато в семейството има деца.
Всички интервюирани представители на институции отчитат, че има нужда от комплексна
работа по случаите на домашно насилие, като интервенциите са насочени, както към
пострадалите така и към извършителите. Посочва се като силна страна във
взаимодействието между двете Програми, че те се предоставят от една и съща
организация.
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Участието на клиентите
Включването на клиентите в процеса на планиране на работата с тях е оценено като важно,
но трудно се дефинират практическото му измерение и механизмите, по които се
осъществява.
Нито един от интервюираните клиенти на „Програмата за подкрепа на пострадали от
домашно насилие“ не посочва ясно различните етапи в рамките на консултативния процес
- оценка, планиране, вземане на решения, обратна връзка за неговия случай. Не става ясно
по какъв начин лицата са участвали в този процес. Клиентите споделят, че не са участвали в
срещи на екипа, работещ по техния случай. Не са присъствали и на междуинституционални
екипни срещи, въпреки че са запознати с институциите, ангажирани с техния проблем –
Полиция, Отдел „Закрила на детето”, Съд, Прокуратура, училище, здравна система. Двама
от интервюираните не допускат, че има възможност да участват в такива срещи.
За клиентите на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ тяхното
участие е важно в процеса на планиране най-вече при определяне на времевата рамка.
Трима от интервюираните споделят, че графика на посещенията им е бил съобразен с
техните възможности и заетост, участвали са активно в обсъждането на този въпрос и
тяхното мнение е било уважено и зачетено. Четвъртият клиент декларира, че му е поставен
ден и час и въпреки желанието му да влезе в преговори за промяна, това не се е случило.
Относно участието си в други процеси на планиране, освен определянето на графика за
посещения, интервюираните не се чувстват компетентни да изказват мнение и смятат, че
Програмата е структурирана и се изпълнява професионално. Препоръката в тази област е
да се взема в предвид ангажираността на клиента и графика на посещения да се
съобразява с това. Мотивите са, че ако клиентът е с нормирано работно време, което
съвпада с работното време на консултантите в Програмата, няма да може да се договори
час за посещение и това ще има сериозни последствия за него.
Представителите на институциите имат разбирането колко е важно клиентите на
„Програмата за подкрепа на жертви на домашно насилие“ да участват активно в процеса на
планиране, но не знаят как на практика се случва това. Нормативните процедури, които
регламентират включването на клиентите, в най-голяма степен са познати на
представителите на социалната система, защото са част от регламентираните стандарти в
тяхната сфера и те са отговорни за спазването им от доставчиците на услуги. Останалите
интервюирани нямат информация за участието на клиентите в процеса на планиране. Не
знаят и как се прави оценка на ефективността от работата с пострадалите, въпреки че
оценяват колко важно е това. Предположенията са, че организацията има система за
събиране на обратна връзка от лицата, на които предоставя подкрепа и периодично се
прави анализ на събраната от тях информация.
По този въпрос представителите на институции рязко разграничават „Програмата за
подкрепа на жертвите“ и „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“.
Втората, поради задължителния си недоброволен характер, според интервюираните,
следва предварително изработена тематична структура и не предполага участието на
клиентите.
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Конфиденциалност и сигурност
Сигурността на личните данни и конфиденциалността на всяка споделена информация се
оценява като силна страна на организацията от клиентите и на двете Програми.
Идентифицира се връзка на доверие между клиенти и консултанти, което помага на
консултативната работа и подобрява ефективността на оказаната подкрепа.
Всички интервюирани клиенти на „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно
насилие“ заявяват, че имат пълно доверие на специалиста, с когото работят и са сигурни, че
информацията, която споделят с него, остава конфиденциална. Липсват притеснения, че би
могло да се злоупотреби с предоставени данни.
Клиентите на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ също в пълна
степен изказват доверие в добронамереността на консултантите и нямат съмнение, че те
умишлено биха злоупотребили с информацията, до която имат достъп. Интервюираните
имат ясно разбиране, че при определени случаи тази информация следва да се сподели с
други оторизирани специалисти и институции, като Съд, Прокуратура, Полиция. Липсва
каквато и да е индикация, че информация, споделена в рамките на консултативния процес,
е била разпространена извън организацията. Никой не споделя да е усещал отношение от
страна на консултантите, което да уронва достойнството му. Напротив, всички
интервюирани отчитат, че консултантите подхождат добронамерено и искат да им
помогнат, както и че усещат уважение и зачитане.
Според пострадалите, включването в Програмата за подкрепа по никакъв начин не
застрашава сигурността им. Констатира се и доверие в другите институции, които са
ангажирани в случаи на домашно насилие. Тяхното участие дава увереност на
пострадалите.
75 % от клиентите на „Програма за работа с извършители на домашно насилие“ не отчитат
никакво влияние на постановената мярка върху социалните си контакти и
професионалните си ангажименти. Само един от интервюираните изказа притеснение, че
ако в бъдеще кандидатства за работа и работодателят разбере, че е извършил домашно
насилие и е посещавал специална Програма, това може да повлияе на решението да бъде
нает.
Никой от интервюираните не е запознат с Етичния кодекс на „Асоциация НАЯ“ и не знае, че
съществуват специални правила в организацията за работа с клиентите.

Нарушаване на мярката от ЗЗДН („задължаване на извършителя на
насилието да посещава специализирани програми“)
На въпроси по тази тема отговаряха само клиентите на „Програмата за извършители на
домашно насилие“ и на представителите на институции.
Всички интервюирани от „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“
знаят, че ако не посещават Програмата ще има санкции за тях. Свързват тези санкции с
Прокуратурата и Съда и според тях, това ще утежни положението им и може да се стигне
до затвор. Има предположения, че ще се намеси Полицията и ще се докладва на Съда.
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Един от клиентите споделя, че в началото не е посещавал Програмата и това, според него,
довело до удължаване на мярката му от 6 на 9 месеца и му е наложена пробация. Само
един от интервюираните назовава в подробности Процедурата при нарушаване на марката
по ЗЗДН за посещаване на специализираната Програма и последствията от това. Същият е
запознат в детайли, че при две неоснователни отсъствия от консултации, ще бъде
уведомена Прокуратурата и ще бъде наказан за неспазване на съдебно решение. Всички
интервюирани знаят, че при отсъствие, което не е предварително договорено с
консултанта, следва да представят болничен лист/епикриза или служебна бележка от
работодател.
Интервюираните клиенти не са запознати какви са ангажиментите на „Асоциация НАЯ”, ако
нарушат мерките си по ЗЗДН, включително, ако не посещават Програмата. Имат
предположения, че ще бъдат уведомени Съда, Прокуратурата и Полицията.
Само 50 % от интервюираните представители на институции са запознати с Процедурата
при нарушаване на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН („задължаване на извършителя на
насилието да посещава специализирани програми“).

Междуинституционалното сътрудничество
Изследването на тази тема показа силни страни в координираната подкрепа на
пострадалите от домашно насилие, особено когато те са деца и редица ограничения пред
междуинституционалната работа в „Програмата за извършители на домашно насилие“.
Тази Програма основно се приема за ангажимент на НПО, в случая „Асоциация НАЯ” и това
не позволява в пълна степен да се мобилизира и обедини ресурса на всички
заинтересовани страни, за да се гарантира в максимална степен безопасността на жертвата
и да не се допуснат рецидиви на насилието.
Най-ясно дефинирания практически инструмент за междуинституционално сътрудничество
е „Координационния механизъм за взаимодействие при случаи на деца, жертви на насилие
или в риск от насилие“. Представителите на социалната система през практическия си опит
и участието в такива срещи дефинират ползите от координираната работа. Като други
ангажирани институции се посочват Полиция, Прокуратура, училища, детски градини,
МКБППМН, социални услуги, кметове по селата, лични лекари и РЗИ. Оценяват се
положителните страни от обмена на информация и комплексните оценки. 100 % от
анкетираните съдии считат за полезни изготвените, от междуинституционалния екип по
Координационния механизъм, съвместни планове за подкрепа на деца, жертви на насилие.
Относно „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ има липса на каквато
и да е информация, кои институции са ангажирани с нейното прилагане и проследяване. Не
се идентифицира и нужда от сътрудничество, обмен на данни и общи действия. Никой от
клиентите на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ не знае кои
други институции са ангажирани с прилагането и проследяването на тази мярка.
Констатациите по тази тема показват, че е добре да има ясни регламенти и процедури за
сътрудничество на национално ниво, защото, когато такива са налични, взаимодействието
по места се случа по-лесно и дава ползи. Когато липсват такива регламенти има трудности
да се работи междуинституционално и да се предлага координиран отговор на домашното
насилие. „Програмите за работа с извършители на домашно насилие“ в страната вече
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натрупаха опит и практика, но все още няма общи стандарти за тяхното прилагане.
Конкретно в област Търговище съществува добра практика и се работи на база на
подписани споразумения с Районните полицейски управления, Районните прокуратури и
Районните съдилища за общи действия по прилагането и проследяването на „Програмата
за работа с извършители на домашно насилие“.

Заплащането
Това е много чувствителна тема от изследването, защото факта, че пострадалите от
домашно насилие заплащат такса за ползване на социална услуга, а извършителите – не.
Това създава известно усещане за несправедливост.
Пострадалите определят заплащането като символично и споделят, че наличието на тази
социална услуга им е дало възможност да защитят правата си и да получат психологическа
и социална подкрепа, въпреки ограничените си финансови възможности. Мотивите им са,
че не биха имали средства да платят адвокатски хонорар или консултации с психолог за
себе си и децата си извън организацията. Според всички интервюирани клиенти на
„Програмата за подкрепа на пострадали от домашно насилие“ такси трябва да заплащат
както жертвите, така и извършителите.
Интервюираните клиенти на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“
знаят, че тя е безплатна за тях. Тази информация е получена още при първите срещи със
социалния работник. Има неяснота относно финансирането на Програмата. В повечето
случаи тя се свързва със Съда и предположението е, че държавата плаща, за да се прилага
Закона. Друга възможност, според интервюираните, е финансирането да е по европейски
проекти, свързано с европейското законодателство. Относно ангажимент на клиентите на
Програмата към заплащане на техните посещения, интервюираните имат противоречиви
отговори. Първоначално всички отхвърлиха тази възможност, с мотива, че това е
задължителна мярка и не следва да плащат за нещо, което им е постановено, че трябва да
направят. Прогнозите на интервюираните са, че ако клиентите на Програмата трябва да
заплащат такса, те няма да идват и това ще доведе до задействането на сложни процедури
и ще утежни както тяхното положение, така и работата на „Асоциация НАЯ”. Само един от
интервюираните остана твърдо на тази позиция. Останалите се опитаха да дадат и друга
алтернатива, като споделиха, че според тях не е редно „…държавата да плаща за грешките
на хората“. Дадено беше предложение, ако бъдат въведени такси, те да се калкулират на
база на реалните разходи за осъществяване на Програмата – възнаграждение на
консултантите, консумативи и материали, наем на помещения и др. разходи.
Всички интервюирани представители на институции са категорични, че „Програмата за
жертви на домашно насилие“ следва да бъде финансов ангажимент на държавата. 90 %
смятат, че в момента тя е безплатна за клиентите, а разходите се покриват по проекти на
организацията. Само един представител на Дирекция „Социално подпомагане” е запознат
в детайли, че от месец Април 2018 година „Програма за жертви на домашно насилие“ се
финансира от държавният бюджет и като делегирана от държавата дейност, съгласно
тарифата за таксите за социалните услуги, тази Програма вече не е напълно безплатна за
потребителите. Относно заплащането на такси от клиентите на „Програмата за работа с
извършители на домашно насилие“ 40 % от интервюираните смятат, че такива трябва да
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има, като се калкулира спрямо общата стойност на услугата и тежестта на извършеното
деяние, особено при рецидиви. Останалите 60 % са на мнение, че ако бъде въведена такса,
клиентите ще изгубят мотивация да участват активно в Програмата и да работят за
коригиране на поведението си, а освен това ще има проблем със събираемостта на парите.
Всички представители на институции имат очаквания борбата с домашното насилие, в това
число работата с жертви и извършители, да е държавна политика и услугите към тези
потребители да се финансират от държавата.

Оценка на ефективността на Програмите
Всички интервюирани клиенти на „Програмата за пострадали от домашно насилие“ я
оценяват като ефективна с видими резултати за тях – прекратяване на насилието, извеждане
на извършителя от дома, ограничаване на достъпа на извършителя до жертвата и децата,
емоционално спокойствие. Отчитат се ползи още в подобряване на комуникацията с
децата, както и с партньора/бившия партньор. Като проблем в тази област се констатира
непълно разбиране от страна на пострадалите за необходимостта техните деца, жертви или
свидетели на насилие да посещават консултации с психолог. Има нереалистични очаквания
емоционалните и поведенчески проблеми на децата да бъдат решени от само себе си, след
като извършителят на насилие е отстранен от дома и не се отчита в пълна степен сериозното
влияние, което насилие оставя върху психиката им. Всички интервюирани пострадали са
категорични, че биха препоръчали социалната услуга на други хора, които имат нужда.
Половината от интервюираните клиенти вече са насочили други пострадали лица и те също
са станали потребители на ЦСРИ. Никой от интервюираните не е наясно с
продължителността на Програмата като цяло, а отговорите им се свързват в
продължителността на тяхната конкретна работа.
Никой от интервюираните клиенти на „Програмата за работа с извършители на домашно
насилие“ не отчита промяна в отношенията между него и партньорката му/бившата
партньорка. По отношение на децата се отчита положителна промяна, с обяснението, че са
имали влошени отношения, но в момента комуникацията е по-добра. Двама от
интервюираните отчитат, че Програмата им е помогнала за личностното им
усъвършенстване. Продължителността на Програмата се оценява по различен начин. 50 %
от интервюираните отчитат, че шест месеца са кратко време, за да има промяна в
разбиранията на един човек, като дават за пример работата по време на собствените си
консултации. Другите 50 % споделят, че това е дълго време, с мотива, че заради
консултациите в рамките на половин година са ограничени във възможностите си да
напуснат района и това им пречи да си намерят работа. Двама от интервюираните дават
максимална оценка на ефективността на „Програмата за извършители на домашно
насилие“ – 4 (ефективна е) с мотива, че консултациите са повлияли позитивно на
личностното им усъвършенстване. Примерите са за придобити умения за определяне на
цели и приоритети в живота, по-добра комуникация с приятели и колеги, професионалното
развитие и кариерното му израстване. Един клиент поставя оценка 3 (по-скоро е
ефективна), защото смята, че организацията в по-голяма степен защитава бившата му
партньорка и той се чувства ощетен от това. Ползите, които вижда, са в посока на
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подобрени умения за комуникация с новата си партньорка. Четвъртият интервюиран не
поставя оценка с мотива, че е несправедливо да е в тази Програма и да има ограничителни
мерки по ЗЗДН, като консултациите емоционално го отчуждават от партньорката му. Малко
вероятно е клиенти, които посещават Програмата по решение на Съда, след приключване
на задължителните сесии да станат доброволни клиенти. Дори тези, които декларират
такава готовност, не предприемат реални действия.
Представителите на институции, участващи в проучването посочват, че включването на
жертвите на домашно насилие и извършителите на домашно насилие в Програмите
променя живота им в положителна посока. Като най-голяма полза за пострадалите се
определя прекратяването на насилието, а на следващо място са преодоляване на
емоционалните травми и социалната изолация. Осъзнава се, че психологическата и
социална рехабилитация на пострадалите е дълъг процес и предполага дългосрочно
консултиране и терапевтична работа, заради което се препоръчва продължителност от
минимум една година. 90 % от интервюираните оценяват ефективността на Програмата за
жертви на домашно насилие с – 4 (ефективна е) и 10% с 3 (по-скоро е ефективна), с мотива
че включва комплексни мерки за защита и рехабилитация на пострадалите. Това мотивира
представителите на институции да насочват пострадали към Програмата не само през
правомощията на своята длъжност, но и извън професионалната си роля. Представителите
на Съда също дават положителен отговор, но споделят, че до момента не са постановявали
мярка по чл. 5, ал.1, т.6 от ЗЗДН – „насочване на пострадалите лица към програми за
възстановяване“, защото достигайки до Съда, жертвата на домашно насилие вече ползва
социална услуга.
Ефективността на „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ се оценява
от институциите в няколко посоки. На първо място, като една от мерките за санкциониране
на извършителите с налагане на ограничения и правила, така че те да поемат отговорност
за поведението си. Оценяват се още усилията да се коригира поведението на извършителя
на домашно насилие, за да се намали риска от рецидиви. 80 % от интервюираните
заявяват, че Програмата трябва да продължава минимум 1 година, като представители на
Съд и Прокуратура смятат, че продължителността й трябва да е обвързана със срока на
другите мерки за защита по ЗЗДН. Мотивите са, че човек трудно би осъзнал, че има
проблеми с агресията и не може да се промени за кратко време. Останалите 20 %
определят настоящата продължителност на Програмата от 6 месеца като дълга и
препоръчват структурата на сесиите да е по-гъвкава и да има възможност в някои случаи
този период да се съкрати, без да се нарушава броя консултациите.
Максимална оценка за ефективността на „Програмата за извършители на домашно
насилие“ 4 (ефективна е) поставят представителите на Полицията, защото чрез нея се
предотвратява повторно извършване на насилие. 1 представител на Прокуратурата оценява
ефективността с 2 (по-скоро не е ефективна), като споделя, че трудно би се постигнало
въздействие върху поведението на един човек. Останалите интервюирани представители
на институции се затрудняват да дадат оценка, обяснявайки че нямат обратна връзка от
работата с извършители на домашно насилие. За да се попълни тази празнина,
предложението е докладите от работата с извършителите на домашно насилие да се
предоставят на Съда, за да се архивират в съответното дело и да се вземат под внимание
при рецидив.
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АНАЛИЗ НА КОНСТАТАЦИИТЕ
„Асоциация НАЯ“ предоставя едновременно „Програма за пострадали от домашно
насилие“ и „Програма за извършители на домашно насилие“. Това е обичайна практика в
България, защото услугите в подкрепа на жертвите на домашно насилие се развиха
изключително с участието и благодарение на нестопанските организации. От друга страна,
легитимността на работата с пострадали от домашно насилие и с извършители, като
дейност на НПО, е посочена в Правилника за прилагане на ЗЗДН, Глава първа. ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ, Чл. 1, т. 2 „С правилника се уреждат: взаимодействието на органите на
държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие“.
Предоставянето на двете програми паралелно от една и съща организация от една страна е
предимство, поради общите ценности, вярвания и разбирания за феномените „насилие
над жени, домашно насилие, насилие в интимните отношения“, механизмите за
противодействие и за гарантиране на по-голяма безопасност на жертвите, и за превенция.
От друга страна, недостатъчните финансови средства и липсата на достатъчен сграден фонд
не позволяват двете програми да се обособят самостоятелно – да се предоставят в
различни сгради, които се управляват от нестопанската организация; да имат отделни
специализирани екипи и да имат отделни бюджети.
В голяма част от европейските страни често двете програми се предоставят от различни
правни субекти, което също носи със себе си големи предизвикателства, свързани с
недостатъчната комуникация между екипите на двете програми или липсата на такава;
различните ценности; различните разбирания за генезиса на проблема и произтичащите от
това различни интервенции, които не водят до една обща цел.
След като услугата „ЦСРИ“ стана дейност, делегирана от държавата, се постави трудното
изискване за постигане на капацитет – вместо гласувания от Общински съвет Търговище
капацитет за 30 потребители, всяка година трябва да се предоставя услугата на средно 90
клиента.5 За да се „признаят“ като потребители на социалната услуга, клиентите
задължително трябва да са с направления/заповеди за ползване на социална услуга
„ЦСРИ“ от Отдел „Закрила на детето“/Дирекция „Социално подпомагане“ и сключени
договори. Не се приемат доброволно самозаявили се пострадали, които по една или друга
причина не желаят да се представят пред институциите – ДСП, ОЗД и личен лекар. Това
води до необхващане на всички пострадали, които са потърсили помощ. В същото време,
реална работа, която се върши от членовете на мултидисциплинарния екип с клиенти, не
може да се отчете като трудова заетост на консултантите. Към социалната услуга „Център
за социална рехабилитация и интеграция“ не може да се отчете и работата с извършители
на домашно насилие по специализираната Програма, както и дейностите по превенция на
домашното насилие с деца, ученици и професионалисти.
В таблицата по-долу са представени силните страни и пропуските по отношение степента
на ефективност на различните области от предоставянето на „Програмата за подкрепа на
пострадали от домашно насилие“ и на „Програмата за извършители на домашно насилие“.
Този анализ е направен на база констатациите, идентифицирани от участниците в
мониторинга, както и от екипите, които предоставят двете програми.

5

Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането
му (ПМС № 246 от 02.11.2017 г., ДВ бр. 89 от 07.11.2017 г.)
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Програма

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Входът

Близо 50 % от пострадалите
от домашно насилие са
насочени от Полицията.
Районните инспектори от
малките населени места
много активно насочват към
социалната услуга, дори
когато няма подаден сигнал
от пострадалите на телефон
Програмата за пострадали
112 или няма подадена
от домашно насилие
жалба.
Програмата е устойчива във
времето и това предполага
лесното
насочване
на
клиенти - представителите
на институциите знаят, че
има къде да насочат
жертвите
на
домашно
насилие.

Програмата за
извършители на домашно
насилие

Много
добро
взаимодействие
с
РУ
Омуртаг, които уведомяват
извършителите
за
Програмата и им представят
33

Представителите
на
здравната система почти не
участват в насочването.
Представителите
на
образователната
система
участват много слабо в
идентифицирането
и
насочването на пострадали
от домашно насилие.
За периода на мониторинга
само 3-ма клиенти са
насочени
от
здравната
система и 11 клиенти от
образователната
система
(416 клиенти общо са
преминали през социалната
услуга).
Съдиите не постановяват
мярката за защита по чл.5,
ал.1, т.6 от ЗЗДН –
„насочване на пострадалите
лица към програми за
възстановяване“ по почин на
Съда.
Приоритет
са
ограничителните мерки, а
рехабилитацията
на
жертвите не е приоритетна,
ако не е поискана в исковата
молба.
Институциите
насочват
пострадали,
които
се
заявяват, че са жертви на
домашно насилие и трудно
идентифицират
проблема
сред уязвими групи, където
на преден план „се виждат“
други затруднения – като
безработица,
бедност,
отпаднали от училище деца
и др.
Съдиите не постановяват
мярката за защита по чл.5,
ал.1, т.5 от ЗЗДН „задължаване
на
извършителя на насилието

предварително
задължителния й характер;
информират
екипа
на
Програмата за това, че има
нов клиент със съдебна
заповед.
Програмата за извършители
също вече е устойчива,
защото се предоставя без
прекъсване от 2014 година.

да
посещава
специализирани програми“
по почин на Съда, а мярката
се постановява само ако е
поискана от пострадалото
лице.
Приоритет
са
ограничителните мерки, а
корекция поведението на
извършителя
не
е
приоритетно, ако не е
поискана в исковата молба.

Първият контакт с член от екипа6
За пострадалите от домашно
насилие първият контакт с
член от екипа е много важен
– те го определят като
съчувстващ им, подкрепящ и
подпомагащ.
Програмата за пострадали
Клиентите веднага
от домашно насилие
получават отговор на важни
за тях въпроси.
Помощта се предоставя
незабавно, веднага след
поискването й – особено при
кризисна ситуация7.

Формализирането
на
процеса
и
изместване
фокуса на работата в
началото - попълването на
документи или изискване за
предоставяне на документи
от личен лекар и др., поради
държавните изисквания и
стандарти за предоставянето
на услуги.

Много практически насочен
към тяхното участие в
Програмата и насърчаващ ги
да
участват
в
консултирането.
Програмата
в
община
Омуртаг се предоставя в
сградата на РУ Омуртаг с
активното съдействие на
полицейските инспектори.

В
община
Търговище
Програмата вече не се
предоставя съвместно с РУ
Търговище8 в сградата на
„Центъра по превенция“ на
ОД на МВР Търговище.
В
община
Търговище
извършителите на домашно
насилие, насочени от Съда,
биват
уведомявани
от
консултантите
на
Програмата, че трябва да
посещават консултации, а не
от
полицейските
инспектори, както е било в
началото.
В
община
Търговище
Програмата се предоставя в
сградата на ЦСРИ, където се

Програмата за
извършители на домашно
насилие

6

Този въпрос няма отношение към институциите и не е изследван при интервюто с техни представители

7

„Почувствах се много добре, когато прекрачих прага на Центъра. За мен това беше точния момент. Намерих хора, с които мога да
споделя. Оцених какво означава помощ на момента. Това няма да го забравя никога! Просто намерих това, което търся. Не съм имала
никакви страхове“ – цитат от пострадала, която посещава Програмата в Търговище
8
По Закон няма регламент и изискване за това, а се е случвало на база доброто сътрудничество
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провеждат и консултациите
с
пострадалите.
Това
предизвиква притеснение и
неудобство за жертвите и
известно недоверие към
работата на консултантите у
извършителите9.

Информация за Програмите
Тя е нещо като „емблема“ на
организацията.
Информацията за нея се
предава както по формален
път (чрез насочване от
институциите, информация в
Програмата за пострадали
Интернет, публикации в
от домашно насилие
медиите),
така
и
по
неформален път – близо
35%
от
клиентите
са
препратени
от
близки,
роднини или други клиенти.

Програмата за
извършители на домашно
насилие

Програмата се възприема
като част от цялостния
процес на защитата на
пострадалите. Работата с
извършителите се свързва с
целта на Програмата, а
именно да се предотвратят
рецидиви.

В началото клиентите не
знаят точно къде идват и от
това много им се повишава
тревожността.
Клиентите не правят разлика
между организацията и
социалната услуга.
Само жените, които водят
дела по ЗЗДН, познават
„Програмата
за
извършители на домашно
насилие“. Другите клиенти
не са запознати с нея.
Не
е
достатъчно
популяризирана
сред
представителите
на
институциите
и
сред
обществеността
в
дълбочина, поради което и
няма
насочване
от
институциите, както и няма
самозаявили се доброволни
клиенти.

Потребностите на клиентите10
Към
Програмата
има
разработени
специални
методики за работа с
различни уязвими групи,
Програмата за пострадали като клиенти от малки
от домашно насилие
населени
места,
представители на етнически
малцинства,
работа
с
близкото обкръжение на
пострадалите.

9

Не към всеки случай се
подхожда
индивидуално;
понякога
се
прилага
унифициран подход при
работата с пострадали от
домашно насилие.
Институциите
също
подхождат
унифицирано,
относно
индивидуалните
потребности на клиентите,
свеждайки ги до базови
потребности, като подслон,
храна, сигурност, защита и
т.н.

„Знам, че Асоциацията помага повече на жените. Сега, когато идвам на Програма, виждам, че не съм грешал. Жена ми и дъщеря ми
идват тук на консултации. Аз знам, че повече внимание се обръща на тях, отколкото на мен. “ – от интервю с извършител на домашно
насилие, който посещава Програмата в Търговище
10
Този въпрос не е свързан с „Програмата за извършители на домашно насилие“ и не е изследван при интервюто с тях
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Участието на клиентите
То
е
нормативно
регламентирано
в
Програмата за пострадали Методиката за предоставяне
от домашно насилие
на социални услуги и има
практически инструменти за
прилагането й.

Понякога пострадалите се
възприемат
като
безпомощни, объркани и
несправящи
се,
и
в
невъзможност да вземат
самостоятелни решения за
живота
си;
професионалистите
се
изкушават
да
вземат
решения вместо тях.

Програмата
позволява
известна
гъвкавост
при
изготвяне на графика на
посещения на клиентите11.
Тази
Програма
е
задължителна.
Тя
е
предварително
структурирана
и
дава
ограничени възможности за
участие на клиентите в
нейния дизайн, рамка и
съдържание.

Все още няма утвърдена
методика и инструменти
към нея за обратна връзка
по
отношение
ефективността на участието
в
Програмата
и
индивидуалната промяна на
клиентите. 12

Програмата за
извършители на домашно
насилие

Конфиденциалност и сигурност
За екипа на „Асоциация
НАЯ“ това е основна ценност
и принцип в работата с
клиенти и партньори13.
Законът за защита на
личните данни задължава
институциите да спазват
разписаните правила за
опазване
тайната
на
Програмата за пострадали
получената информация по
от домашно насилие
случаите
на
домашно
насилие.
„Асоциация
НАЯ”
има
въведена вътрешна система
за
съхранение
и
обработване на личните
данни,
съобразена
с
изискванията на Общия
Регламент за защита на
11

Няма
разписан
междуинституционален
Протокол за начина и реда
на комуникация и споделяне
на информация по общите
случаи на домашно насилие.
Изискването пострадалите
от домашно насилие, за да
ползват социална услуга, да
се заявят пред няколко
различни
институции,
поставя на риск тяхната
сигурност
и
конфиденциалност.

„Попитаха ме какво работя и кога ми е удобно да посещавам Програмата. Уговорихме се за удобен за мен ден и час. Един или два
пъти смених деня на консултацията, защото имах извънредна работа. Аз помолих и не съм имал проблем“ – цитат от извършител, който
посещава Програмата в Търговище
12
В момента към двете Програми се тества експериментален Въпросник за оценка на индивидуалната промяна на извършители на
домашно насилие (IMPACT), разработен по проект на „Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие“, чийто член е
„Асоциация НАЯ“.
13
„По отношение на информацията, която съм споделила с консултанта, не се страхувам, че с нея се злоупотребява. Не се притеснявам и
имам пълно доверие на консултанта“ – цитат от жертва, която посещава Програмата в Търговище
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данните.
В Програмата се допускат
изключения,
защото
приоритет са сигурността и
защитата на пострадалите.
Клиентите са предварително
запознати и това е отразено
в договорите с тях - Глава II.
Права и задължения на
Доставчика, чл.8.

Няма
разписан
междуинституционален
Протокол за начина и реда
на комуникация и споделяне
на информация по случаите
на извършители на домашно
насилие.

Процедурата при нарушаване на мярката по чл. 5, ал.1, т.5 от ЗЗДН
(„задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани
програми“)14

Програмата за
извършители на домашно
насилие

Има
разписани
Споразумения
за
сътрудничество
между
„Асоциация
НАЯ“
и
полицейските управления, и
районните прокуратури, и
районните
съдилища
в
област Търговище за общи
действия при прилагането
на чл. 5, ал.1, т.5 от ЗЗДН.

Законодателят не е посочил
какво
се
счита
за
нарушаване на мярката по
чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН
(„задължаване
на
извършителя на насилието
да
посещава
специализирани програми“).
Мерките за защита по чл. 5,
ал.1, т.1, 2 и 3 се следят от
полицейските
органи,
съгласно Правилника за
прилагане на ЗЗДН, Раздел
II. Изпълнение на мерките за
защита от домашно насилие,
Чл.6, а мярката по чл.5, ал.1,
т.5 от ЗЗДН се следи от
гражданска
организация.
Това е несъразмерно по
отношение на правомощия,
ресурси и въздействие и в
някаква
степен
омаловажава значението на
тази мярка.
Процедурата
не
е
популяризирана
сред
институциите.

Междуинституционалното сътрудничество
Има
„Координационен
механизъм за
взаимодействие при работа
в случаи на деца, жертви
или в риск от насилие и
за взаимодействие при
кризисна интервенция“.
14

Няма
национален
регламент
за
взаимодействие
и
сътрудничество
между
всички
заинтересовани

Този въпрос не е свързан с „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно насилие“ и не е изследван при интервюто с тях
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Има
регламентирано
сътрудничество
между
органите
на
МВР
и
Социалните
служби
по
случаи
на
домашно
15
насилие.
Има
Указание
за
организация на работа на
Прокуратурата на Република
България по преписки и
Програмата за пострадали досъдебни
производства,
от домашно насилие
образувани по съобщения за
осъществено
домашно
насилие, за закана за
убийство и за нарушена
заповед за защита от
домашно насилие16.
Създадена добра практика
на
местно
ниво
за
взаимодействие
между
Полиция, социални служби и
НПО.
Регламентирана регулярна
обратна връзка за работата
по случаите на домашно
насилие
от
социалната
услуга
към
Социалните
служби.
Въвеждат се иновативни
практики за включване на
другите
заинтересовани
страни
още
на
етап
„първоначална оценка на
риска“.17

страни
по
случаи
на
домашно
насилие
над
пълнолетни лица (над 18
год.).
В междуинституционалните
екипни
срещи
(за
обсъждане на случаи на
домашно
насилие
и
планиране
на
общи
действия) учители и лекари
участват епизодично и в
недостатъчна
степен,
а
прокурорите не виждат
своето място и не участват,
като цяло.
Институциите много слабо
участват в Програмата за
превенция на насилието.

Има
изградени
добри
практики на местно ниво за
сътрудничество с ОД на МВР
Търговище и с РП Омуртаг,
които
подпомагат
изпълнението
на
Програмата.

Другите
институции
не
виждат ролята си при
предоставянето на тази
Програма. Няма национален
механизъм,
който
да
регламентира
тяхното
участие.

Програмата за
извършители на домашно
насилие

15

Инструкция № Iз-2673 от 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
16
Заповед № РД – 02 – 09/30.04.2018 на Главния прокурор на Република България
17

В момента към двете Програми се тества експериментален Протокол, разработен по проект на „Европейската мрежа за работа с
извършители на домашно насилие“, чийто член е „Асоциация НАЯ“.
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Заплащането
Таксата е минимална и е
съобразена с това, че
Програмата за пострадали услугата е почасова.
от домашно насилие
Има определени уязвими
групи, които са освободено
от такса, в това и децата.

Програмата за
извършители на домашно
насилие

Неприложимо

След като стана услугата
делегирана от държавата
дейност,
подкрепата
и
помощта за пострадалите от
домашно насилие вече не е
безплатна.
Това
е
несправедливо
и
дискриминационно спрямо
жертвите
на
домашно
насилие.
Не се заплаща такса и
услугата е изцяло безплатна
за
извършителите
на
домашно насилие, което
отново „дава знак“, че се
омаловажава извършеното
насилие18.

Ефективността на Програмите

Процедура за вътрешен
контрол и
наблюдение
върху
качеството на социалната
услуга.
Анкети за обратна връзка от
клиентите при приключване
на случая за проучване на
Програмата за пострадали ефективността
на
от домашно насилие
предоставената помощ от
„Асоциация НАЯ“.
Анкети за обратна връзка от
клиенти за проучване на
ефективността
на
мултидисциплинарната
помощ.

18

След
като
приключи
участието на пострадалите в
Програмата се губи връзката
с тях и няма
обратна
информация как се е
променил
живота
им
дългосрочно.
Участието на клиентите е
доброволно и понякога те го
прекратяват много рано,
преди да се е случило
възстановяването
и
рехабилитацията.
Няма
достатъчно
изследвания и анализи в
България за ефективността
на Програмите за подкрепа
на пострадалите.
Няма утвърдени работещи
инструменти за оценка на
ефективността
на
Програмата.
Не се провежда мониторинг
регулярно, който да включва
всички аспекти и всички
заинтересовани страни.

„Така като се замисля, не би трябвало държавата да плаща за нашите грешки. Може би е редно да се заплаща. Да се направи
калкулация на вашите заплати, наеми, разходи и така да се определи колко би струвал един такъв курс“ – цитат от извършител, който
посещава Програмата в Търговище
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Тестът на Бъс-Дюрки за
оценка на агресивността в
началото и в края на
работата с клиентите.
Тест за самооценката в
началото и края на работата
с клиентите.
В
момента
се
тества
19
инструмента IMPACT
за
оценка на индивидуалната
промяна на извършителите,
който се прилага в началото,
в средата, в края и 6 месеца
след
приключване
на
работата
с
клиентите.
Инструментът цели да се
оцени
промяната
в
поведението
на
извършителя от гледна
точка на пострадалата жена,
а също и от негова гледна
точка.
Програмата за
извършители на домашно
насилие

19

Програмата
не
дава
алтернатива за групова
работа с извършители на
домашно насилие.
Не е регламентирано в
Законa колко трябва да е
продължителността
на
Програмата.
Продължителността
на
Програмата от 6 месеца (24
сесии) е кратък срок, за да се
случи
индивидуална
промяна на по-дълбинно
личностно ниво.20
Няма
достатъчно
изследвания и анализи в
България за ефективността
на Програмите за работа с
извършители на домашно
насилие.
Няма утвърдени работещи
инструменти за оценка на
ефективността
на
Програмата.
Не се провежда мониторинг
регулярно, който да включва
всички аспекти и всички
заинтересовани
страни.
Жертвите
на
домашно
насилие
имат
нереалистични очаквания за
ефекта от участието на
извършителите
в
Програмата и прекратяват
своето
участие
в
„Програмата за подкрепа на
пострадали“.

Разработен по проект “A.S.A.P”, финансиран от Програмата „Права, равенство и гражданско участие“ на ЕС. Проектът се реализира от
международен Консорциум, като „Асоциация НАЯ“ е част от него
20
„Тази Програма трябва да е дългосрочна, години, защото това поведение на насилника се корени още в неговото детство и са
необходими дълги процеси на осъзнаване и промяна на поведението“ – цитат от представител на социалната система
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ПРЕПОРЪКИ
Събраната информация и анализът от настоящия мониторинг дават основание да се
направят следните препоръки за подобряване на защитата и подкрепата на пострадали от
домашно насилие:
 Периодично провеждане на информационни кампании, насочени към
обществеността и към представителите на институциите, за популяризиране и за
разясняване дългосрочните цели на двете Програми.
 Периодично организиране на кръгли маси и работни срещи със заинтересованите
страни за представяне на статистика и тенденции в местната общност, за споделяне на
постиженията и затрудненията в осигуряването на защита на пострадалите от домашно
насилие в област Търговище и за превенция на явлението.
 Да се засили социалната работа в по-малките общини на област Търговище за
идентифициране и препращане на пострадалите от домашно насилие, за да получат
подкрепа и защита;
 В община Търговище „Програмата за извършители на домашно насилие“ да се
предоставя в отделна сграда от тази, където се помещава ЦСРИ и където се предоставя
подкрепата на пострадалите от домашно насилие.
 Да се разработи специална Методика за консултиране на жертви на домашно
насилие, вместо действащата в момента Методика за ЦСРИ21 (която по-скоро се отнася за
целева група - хора с увреждания), за да се отразят специфичните потребности на
пострадалите и те да получат адекватна помощ.
 Въвеждане на надеждни инструменти за обратна връзка от клиентите на двете
Програми и от представителите на институциите.
 Таксите за ползване на социалната услуга от пострадали от домашно насилие да
бъдат отменени, което би било послание към жертвите и към обществото, че проблемът е
признат за общественозначим и държавата подпомага защитата на правата на
пострадалите и тяхната реинтеграция.
 Извършителите на домашно насилие да заплащат такса за посещение на
специализираната Програма, за да се чувстват и финансово ангажирани към усилията за
промяна на поведението си.
 Провеждане на обучения на съдии за феномените „насилие над жени, домашно
насилие и насилие в интимните отношения”, за да се повиши информираността им за
специфичните прояви на домашно насилие и последствията за пострадалите.
 Провеждане на обучения на лекари и учители за повишаване на тяхната
информираност за домашното насилие и за подобряване на капацитета им да разпознават
белезите на домашното насилие, за да идентифицират и подкрепят жертвите, както и да
участват в екипите за междуинституционална подкрепа.
 Въвеждане на национален регламент относно Програмите за извършителите, които
да се предоставят в сгради на Полицията или в сгради на Съда/Прокуратурата, за да се
засили респектиращия елемент и да се осигури устойчивост на дейностите.
 Да се разпишат правила от държавата за взаимодействие между НПО, Полиция,
Прокуратура и Съд при прилагане на чл. 5, ал.1, т.5 от ЗЗДН - „задължаване на извършителя
на насилието да посещава специализирани програми“. Ефективността на тази мярка
21

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция”, 2013 год. – МТСП/АСП
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изисква в нейното прилагане и проследяване да бъдат ангажирани и други институции,
освен юридическото лице с нестопанска цел, което предоставя Програмата.
 Докладите от работата с извършителите на домашно насилие да се предоставят на
Съда, за да се архивират в съответното дело и да се вземат под внимание при рецидив.
 Да се допълни ЗЗДН в чл.5, ал.1, т.5 - „задължаване на извършителя на насилието да
посещава специализирани програми“, като се посочи каква е задължителната
продължителност на специализираната програма.
 Да се допълни Правилника за прилагане на ЗЗДН в Раздел II. „Изпълнение на
мерките за защита от домашно насилие“, чл. 10, като се посочи точно какво се счита за
нарушаване на мярката за защита по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН - „задължаване на извършителя
на насилието да посещава специализирани програми“.
 Да се създаде механизъм Съда да уведомява служебно юридическото лице с
нестопанска цел, което предоставя Програма за извършители, за постановени мерки по
чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН – „задължаване на извършителя на насилието да посещава
специализирани програми“, за да се гарантира пълното обхващане на извършителите на
домашно насилие в Програмата.
 Да се разпише на местно ниво Протокол между всички заинтересовани страни за
взаимодействие по случаи на домашно насилие, за да има ясни правила, конкретни
ангажименти и разпределяне на отговорностите.
 Да се засили комуникацията с адвокатските колегии в региона, за да се насърчат
адвокатите, когато водят дела по ЗЗДН, да препращат пострадалите към социалната услуга.
 Да се насърчават Отделите за закрила на детето да ползват възможностите на ЗЗДН
и в случаи, когато родителите не предприемат действия, за да се спре насилието над
детето, да поемат функции да инициират производства по ЗЗДН.
 Да се насърчат Дирекциите за социално подпомагане да идентифицират домашното
насилие при рисковите групи - възрастни хора и хора с увреждания, с които работят; да
ползват възможностите на ЗЗДН и да ги насочват към специализирана социална услуга.
 Да се провеждат национални и местни изследвания и анализи за ефективността на
Програмите за жертвите и на Програмите за извършителите. Периодичното наблюдение и
оценка ще помогнат дейностите да са адекватни и да имат дългосрочни ползи за
пострадалите.
 Да се разработят инструменти за оценка ефективността на Програмите за
пострадалите от домашно насилие и на Програмите за работа с извършители на домашно
насилие.
 Регулярно да се провежда мониторинг, който да включва всички аспекти и всички
заинтересовани страни, за да се планират общи решения и да се реализира цялостна
координирана политика срещу домашното насилие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеният за първи път Мониторинг показа, че на местно ниво съществуват добри
практики на междуинституционално сътрудничество при прилагането на „Програмата за
подкрепа на пострадали от домашно насилие“ и „Програмата за работа с извършители на
домашно насилие“, които са се развивали и разширявали през годините. Тези практики,
както и опита и експертизата, са ценен ресурс, който „Асоциация НАЯ” непрекъснато
споделя на национално и международно ниво като добри примери за взаимодействие и
сътрудничество в защита и подкрепата на пострадалите.
За да бъдат устойчиви тези модели и да има възможност да се мултиплицират в страната е
нужно на национално ниво да има законодателство и регламенти, които дават ясното
послание, че домашното насилие е неприемливо нарушаване на човешките права и
държавата, и обществото ще гарантират в най-висока степен защитата и подкрепата за
пострадалите жени и деца. Вижда се, че през годините са направени редица сериозни
крачки към тази голяма цел, включително с последните промени в Наказателния кодекс, но
все още има ограничения в разпоредбите, които възпрепятстват докладването на случаите
на домашно насилие и търсенето на защита. Такива са разпоредбата на чл. 10. ал.1 от ЗЗДН,
пострадалото лице да подаде молба за защита в срок до един месец от акта на домашно
насилие, както и изискването на Наказателния кодекс да се доказва системност, т.е.
жертвата да докаже три случая на физическо/психическо/сексуално насилие, за да бъде
образувано наказателно дело. С оглед на актуалните условия в съвремието е
препоръчително също така да се разшири обхвата на хората, които могат да търсят защита
по ЗЗДН, защото съжителствата у нас, които нямат сключен граждански брак, много често
включват в рамките на един дом не само една интимна двойка, но и техни роднини, които
остават извън обхвата на чл. 3 от ЗЗДН. Много чувствителен и все още нерешен остава
въпроса с приемането на изнасилването в рамките на интимното съжителство и в брака,
като отегчаващо вината обстоятелство. Като цяло тези пропуски и ограничения показват
нуждата законодателството да бъде преразгледано и усъвършенствано, за да се подобри
достъпа на пострадалите от домашно насилие до правосъдие и да се помогне на повече
жертви.
В областта на социалните услуги също има необходимост от разширяване и подобряване
на достъпа. Страната ни все още не може да покрие минималните стандарти за
съществуващи форми на подкрепа за пострадали от домашно насилие. Предоставянето на
интегрирани услуги за жертви на насилие, които са достъпни и равномерно разпределени
на територията на страната, включително места за подслон и консултативни програми, е
международно задължение, регламентирано в „Минималните стандарти за
предоставянето на услуги за подкрепа на пострадали жени“ на „Работната група за борба с
насилието над жени, включително домашното насилие“ към Съвета на Европа. У нас все
още има цели региони, където липсват социални услуги за жертви на домашно насилие, а
съществуващите кризисни центрове са недостатъчни.
Необходимо е да има общо разбиране на всички заинтересовани страни за
необходимостта „Програмите за подкрепа на пострадалите от домашно насилие“ да се
развиват заедно с „Програмите за работа с извършители на домашно насилие“ и
„Програмите за превенция“. Когато институциите обединят усилия и ресурс в тези три
43

направления ще има ясно послание към обществото, че жертвите на домашно насилие не
са сами и има кой да ги защити и подкрепи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

СЦЕНАРИЙ НА ПОЛУ-СТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ
С КЛИЕНТ – ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Клиент (с инициали):……………………………………………………………………………………………………………………
Характеристика съгласно Методологията:………………………………………………………………………………….

I.

Представяне (5 мин.)

 Представяне на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в
област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на РБългария.
 Посочване на целта на интервюто и методите на работа.
„Програмата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие“ стартира през 2006 година.
Да се проучи мнението на клиенти за ефективността на Програмата, както и за
необходимостта от нейното доразвиване и подобряването й. Да се подчертае, че
мнението на клиентите е изключително важно за нас, за да можем да гарантираме
качеството и ползите от предлаганата помощ и подкрепа.
Забележка: Целта на интервюто не е информативна, нито консултативна, нито
терапевтична. На интервюирания не трябва да се задават насочващи въпроси или да се
коментират неговите отговори.
 Вдъхване увереност на интервюирания (клиента).
 Създаване на спокойна атмосфера.
Още в тази начална част от интервюто е важно да се подчертае, че интервюто няма
за цел клиентът да бъде изпитван, да бъде подтикван да оценява работата на
консултантите персонално или отново да разказва своята история.

II.

Входът към Програмата (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва от къде клиентът е научил за „Програмата за
подкрепа на пострадалите от домашно насилие“ и дали някой го е насочил (познат,
служител в друга институция, друг клиент и т.н.). Изследва се дали клиентът има някакви
конкретни препоръки за подобряване на популяризирането на Програмата и достъпът до
нея.
Примерни въпроси: От къде научихте за „Асоциация НАЯ“? Кой Ви насочи към
„Програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие“? Разкажете ми, имаше ли
посредници при насочването Ви към организацията? Разкажете ми, как и с кого
дойдохте?

III.

Първият контакт с член от екипа на Програмата (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва какво се е случило при първото появяване на
клиента в „Асоциация НАЯ“ – кой го е посрещнал; получил ли е достатъчно внимание и
отношение още на вратата, почувствал ли се е подкрепен и разбран; имало ли е нещо,
което го е накарало да се отдръпне и да не пожелае веднага да влезе. Изследва се дали
клиентът има някакви конкретни препоръки за подобряване „посрещането на вратата“.
Примерни въпроси: Кой Ви посрещна първия път на вратата в „Асоциация НАЯ“?
Какво Ви каза? С какви чувства и мисли прекрачихте прага?
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IV.

Информация за Програмата (5 мин.)

В тази част на интервюто се изследва дали информацията за „Програмата за
подкрепа на пострадалите от домашно насилие“ - за дейностите в нея и за екипа, който
работи по Програмата, е била предоставена на достатъчно разбираем и достъпен език,
дали е била достатъчна като количество или е била твърде много още в началото. Изследва
се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за подобряване на тази част от
работата.
Примерни въпроси: Каква информация получихте в началото за „Програмата за
подкрепа на пострадалите от домашно насилие“? Считате ли, че документите, които
попълвахте, за да ползвате социалната услуга, са ясни и са Ви дали информация за
целта на попълването им. Какви, според Вас, дейности предлага Програмата? Кои
специалисти са ангажирани във Вашия случай и как си взаимодействат? Колко
пострадали от домашно насилие, според Вас, са преминали през Програмата за периода
2015-2018 год.?

V.

Потребностите на клиентите (10 мин.)

В тази част на интервюто се изследва какви са били първоначално потребностите на
клиента, дали консултантът ги е разбрал и дали планираните интервенции са били
съобразени с тях. Ако клиентът е имал други потребности, които не са били свързани със
защитата от домашно насилие, дали е получил информация към кого друг да се обърне,
дали е бил консултиран и насочен към други специалисти и институции. Изследва се дали
клиентът има някакви конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Какви бяха Вашите потребности в началото? Екипът
съобрази ли се с тях? Имаше ли нещо, което Ви предложиха и Вие приехте, но нямахте
нужда от него? Водите ли/водихте ли дело по Закона за защита от домашното
насилие? Какво знаете за Програмата за работа с извършители на домашно насилие?

VI.

Участието на клиента (5 мин.)

В тази част на интервюто се изследва какво е било участието на клиента в процеса на
планиране на съвместната работа; дали са били зачетени неговите мнения и желания, дали
е бил „подтикван“ да прави нещо, от което не е имал много нужда. Изследва се дали
клиентът има някакви конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: По какъв начин участвахте в процеса на планиране на
съвместна Ви работа с консултантите? Участвали ли сте на екипни срещи заедно с
останалите консултанти? Кои други институции са привлечени за работа по Вашия
случай? Участвали ли сте на междуинституционални екипни срещи заедно със
специалисти от други институции?

VII.

Конфиденциалност и сигурност (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва дали клиентът се чувства сигурен при работата
си с организацията и с екипа от „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно
насилие“. Изследва се дали се чувства сигурен, когато и други институции са въвлечени в
неговия случай при междуинституционалното сътрудничество. Проследява се дали
клиентът има някакви конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Смятате ли, че информацията, която споделяте с
консултантите, остава в организацията и не се злоупотребява с нея. Имало ли е
моменти, когато сте смятали, че включването Ви в „Програмата за подкрепа на
пострадали от домашно насилие“ е застрашило по някакъв начин сигурността Ви? Ако
Да, моля да ми разкажете. Имало ли е моменти, когато междуинституционалното
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сътрудничество е застрашило по някакъв начин сигурността Ви? Ако Да, моля да ми
разкажете.

VIII. Заплащането (5 мин.)
В тази част от интервюто се изследва какво е отношението на клиента към
заплащането на таксата за услугата – знае ли как се формира, знае ли за какво се използват
тези пари и къде отиват, смята ли че трябва да има заплащане – ако Да, в какъв размер.
Проследява се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за тази част от работата.

IX.

Оценка на ефективността на Програмата (5 мин.)

1. Как включването Ви в Програмата промени комуникацията и отношенията Ви
с Вашите деца и/или с мъжа Ви/с партньорът Ви?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Как бихте оценили продължителността на Програмата? Моля да поясните
(напр., Програмата е много кратка, защото…)
……………………………………………………………………………………………...............................................................
3. Как бихте оценили ефективността на Програмата за подкрепа на жертви на
домашно насилие от 1 до 4 и моля да поясните (1-не е ефективна, защото… ; 2-по-скоро
не е ефективна, защото…; 3-по-скоро е ефективна, защото…; 4 – ефективна е, защото…).
……………………………………………………………….............................................................................................
4. Бихте ли препоръчали „Програмата за подкрепа на пострадали от домашно
насилие“ на други хора, които се намират в подобно положение? Моля да поясните:
а) Да, защото…

б) По-скоро Да, защото… в) По-скоро Не, защото… д) Не, защото….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Някакви други коментари и препоръки, които не са били засегнати погоре:…………………………………………………………………………………………………................................................
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Приложение № 2

СЦЕНАРИЙ НА ПОЛУ-СТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ
С КЛИЕНТ – ИЗВЪРШИТЕЛ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Клиент (с инициали):……………………………………………………………………………………………………………………
Характеристика съгласно Методологията:………………………………………………………………………………….

I.

Представяне (5 мин.)

 Представяне на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в
област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на РБългария.
 Посочване на целта на интервюто и методите на работа.
„Програмата за извършители на домашно насилие“ стартира през 2014 година. Да се проучи
мнението на клиенти за ефективността на Програмата, както и за необходимостта
от нейното доразвиване и подобряването й. Да се подчертае, че мнението на клиентите
е изключително важно за нас, за да можем да гарантираме качеството и ползите от
предлаганата Програма.
Забележка: Целта на интервюто не е информативна, нито консултативна, нито
терапевтична. На интервюирания не трябва да се задават насочващи въпроси или да се
коментират неговите отговори.
 Вдъхване увереност на интервюирания (на клиента).
 Създаване на спокойна атмосфера.
Още в тази начална част от интервюто е важно да се подчертае, че интервюто няма
за цел клиентът да бъде изпитван, да бъде подтикван да оценява персонално
работата на консултантите или отново да разказва своята история, както и че
интервюиращия няма за цел да го осъжда или превъзпитава.

II.

Входът към Програмата (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва как клиентът е научил за „Програмата за извършители
на домашно насилие“ и кой го е насочил (Съд, Полиция, Социални служби или др). Изследва
се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за подобряване на разпространението
на информация за Програмата и условията, при които тя се посещава.
Примерни въпроси: Как и кога разбрахте, че трябва да посещавате Програма за
извършители на домашно насилие? От къде научихте за „Асоциация НАЯ“? Какво знаете
за организацията? А какво знаете за Програмата за извършители на домашно насилие?
(напр. от кога е стартирала, колко извършители са минали да сега през нея за периода
2015-2018 год., в момента само Вие ли я посещавате и т.н.).

III. Първият контакт с член от екипа на Програмата (5 мин.)
В тази част от интервюто се изследва какво се е случило при първия контакт на клиента с
„Асоциация НАЯ“ – как се е случил първия контакт; дали е бил на място в офиса на
„Асоциация НАЯ“/в сградата на Полицията или по телефона; кой го е посрещнал/с кого е
разговарял; получил ли е достатъчно внимание и неосъждащо отношение още в началото,
почувствал ли се е разбран; имало ли е нещо, което го е накарало да се отдръпне. Изследва
се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за подобряване на тази част от
работата.
Примерни въпроси: Как се случи първият Ви контакт с „Асоциация НАЯ“? По телефона
ли беше или на място (къде)? Разкажете ми за тази първа среща? Случи ли се нещо при
тази първа среща (по телефона или в офиса), което Ви окуражи или нещо, което Ви
притесни?
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IV. Информация за Програмата (5 мин.)
В тази част на интервюто се изследва дали информацията за „Програмата за извършители
на домашно насилие“ - за дейностите в нея и за екипа, който работи по Програмата, е била
предоставена на достатъчно разбираем и достъпен език; дали е била достатъчна като
количество или е била твърде много още в началото; била ли е разяснена рамката на
Програмата и кога – целите на Програмата, темите, продължителността, екипът,
процедурата при нарушаване на Програмата. Изследва се дали клиентът има някакви
конкретни препоръки за подобряване на тази част от работата.
Примерни въпроси: Каква информация получихте в началото за „Програмата за
извършители на домашно насилие“? Считате ли, че документите, които попълвахте
при включването в Програмата, са ясни и са Ви дали информация за целта на
попълването им. Каква, според Вас, е целта на Програмата? Каква е нейната
продължителност? Кои специалисти са ангажирани във Вашия случай и как си
взаимодействат? Какво, според Вас следва, ако не посещавате Програмата?

V. Участието на клиента (5 мин.)
В тази част на интервюто се изследва какво е било участието на клиента в процеса на
планиране на работата; дали са били зачетени неговите мнения и желания, когато е правен
графикът на посещенията. Изследва се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за
тази част от работата.
Примерни въпроси: По какъв начин участвахте в процеса на планиране на работата с
консултантите? Графикът на посещения беше ли съобразен с вашата професионална
ангажираност?

VI. Конфиденциалност и сигурност (5 мин.)
В тази част от интервюто се изследва дали клиентът се чувства сигурен при работата си с
организацията и с екипа от „Програмата за работа с извършители на домашно насилие“.
Проследява се дали клиентът има някакви конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Смятате ли, че информацията, която споделяте с консултантите,
остава в организацията и не се злоупотребява с нея? Имало ли е моменти, когато сте
смятали, че включването Ви в „Програмата за работа с извършители на домашно
насилие“ е застрашило по някакъв начин работата Ви или е повлияло негативно на
социалните Ви контакти? Ако Да, моля да ми разкажете. Запознати ли сте с Етичния
кодекс за работа с клиенти на „Асоциация НАЯ“? Имало ли е моменти след включването
Ви в Програмата, когато сте усещали отношение от страна на консултантите или
други представители на „Асоциация НАЯ“, което е уронвало достойнството Ви? Ако Да,
моля да ми разкажете.

VII. Нарушаване на мярката от ЗЗДН („задължаване на извършителя на
насилието да посещава специализирани програми“) (5 мин.)
В тази част от интервюто се изследва дали клиентът е запознат с Процедурата при
нарушаване на мярката от ЗЗДН („задължаване на извършителя на насилието да посещава
специализирани програми“) – колко отсъствия от Програмата и при какви условия са
допустими; знае ли какви документи трябва да донесе при отсъствие; какви са
задълженията на „Асоциация НАЯ“ при нарушения от негова страна – по тази мярка и по
останалите (да не доближава пострадалите и т.н.); знае ли какви ще бъдат последствията за
него, ако не посещава Програмата?
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VIII. Междуинституционалното сътрудничество по Програмата (5 мин.)
В тази част от интервюто се изследва дали, според клиента, има други институции, които са
ангажирани с прилагането на Програмата и по какъв начин.

IX.

Заплащането (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва какво е отношението на клиента към
евентуално заплащане на изпълняване на съдебната заповед за задължаване на
извършителя на домашно насилие да посещава специализирана Програма – знае ли кой
плаща за Програмата; знае ли кой плаща за това, че той е със Съдебна заповед да посещава
Програмата; смята ли че трябва клиентите сами да си плащат – ако Да, в какъв размер.

X.

Оценка на ефективността на Програмата (5 мин.)

1. Как включването Ви в Програмата промени комуникацията и отношенията Ви
с Вашите деца и/или с жена Ви/с партньорката Ви?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Как бихте оценили продължителността на Програмата? Моля да поясните
(напр., Програмата е много дълга, защото…)
…………………………………………………………………………………………….............................................................
3. Как бихте оценили ефективността на Програмата за извършители на
домашно насилие от 1 до 4. Моля да поясните: (1-не е ефективна, защото… ; 2-по-скоро
не е ефективна, защото…; 3-по-скоро е ефективна, защото…; 4–ефективна е,
защото…).
………………………………………………………………...........................................................................................
4. Бихте ли продължил да посещавате „Програмата за извършители на домашно
насилие“ доброволно след изтичане на задължителните 24 сесии? Моля да поясните:
а) Да, защото…
б) По-скоро Да, защото… в) По-скоро Не, защото… д) Не, защото….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. По какъв начин, според Вас, участието Ви в Програмата ще повлияе на живота
Ви? (на работното Ви място, при контакти с институции, в семейството, с
приятелите)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Някакви други коментари и препоръки, които не са били засегнати погоре:…………………………………………………………………………………………………................................................
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Приложение № 3

СЦЕНАРИЙ НА ПОЛУ-СТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ
С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНСТИТУЦИЯ
Представител на институция (с инициали):………………………………………………………………………………..
Характеристика съгласно Методологията:………………………………………………………………………………….

I.

Представяне (5 мин.)

 Представяне на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в
област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на РБългария.
 Посочване на целта на интервюто и методите на работа.
„Програмата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие“ стартира през 2006 година.
„Програмата за работа с извършители на домашно насилие“ стартира през 2014 год. Да се
проучи мнението на представители на институциите за ефективността на
Програмите, както и за необходимостта от тяхното доразвиване и подобряването им.
Да се подчертае, че мнението на представителите на институциите е изключително
важно за нас, за да можем да гарантираме качеството и ползите от предлаганата
помощ и подкрепа за пострадалите от домашно насилие и за превенция на явлението.
Забележка: Целта на интервюто не е информативна. На интервюирания не трябва да се
задават насочващи въпроси или да се коментират неговите отговори.
 Вдъхване увереност на интервюирания /представител на институция/.
 Създаване на спокойна атмосфера.
Още в тази начална част от интервюто е важно да се подчертае, че интервюто няма
за цел интервюираният да бъде изпитван или да бъде подтикван да оценява персонално
работата на екипа на „Асоциация НАЯ“.

II.

Входът към Програмите (10 мин.)

В тази част от интервюто се изследва дали интервюираният знае какъв е входът към
Програмите – кой и как насочва клиентите към двете програми. Изследва се дали
представителят на институция има някакви конкретни препоръки за подобряване на
популяризирането на Програмите и достъпът до тях.
Примерни въпроси: Какво знаете за „Асоциация НАЯ“? Какво знаете за Програмата за
подкрепа на жертвите на домашно насилие? - от кога е стартирала, колко клиенти до
сега са минали през Програмата за периода 2015-2018 год., в момента колко клиенти
има, къде се предоставя, как пострадалите от домашно насилие достигат до
Програмата, някой (кой) насочва ли ги или сами търсят помощ?… Какво знаете за
Програмата за извършители на домашно насилие? – от кога е стартирала, колко
клиенти до сега са минали през Програмата за периода 2015-2018 год., в момента колко
клиенти има, къде се предоставя, как извършителите на домашно насилие достигат до
Програмата, някой (кой) насочва ли ги или сами търсят помощ?...

III. Информация за Програмите (10 мин.)
В тази част на интервюто се изследва какво знае интервюирания за двете Програми - за
техните цели, за дейностите в тях, за екипите, за продължителността им, процедурите при
нарушения на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН („задължаване на извършителя на
насилието да посещава специализирани програми“). Изследва се дали интервюираният
има някакви конкретни препоръки за подобряване на тази част от работата на Програмите.
Примерни въпроси: Какви, според Вас, дейности предлага Програмата за подкрепа на
жертвите на домашно насилие? Какви, според Вас, са нейните цели – краткосрочни и
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дългосрочни? Кои специалисти са ангажирани в Програмата и как си взаимодействат?
Каква е продължителността на Програмата?
Какви, според Вас, дейности предлага „Програмата за извършители на домашно
насилие“? Какви, според Вас, са нейните цели – краткосрочни и дългосрочни? Кои
специалисти са ангажирани в Програмата и как си взаимодействат? Каква е
продължителността на Програмата? Каква, според Вас, е Процедурата в Програмата
при нарушения на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН („задължаване на извършителя
на насилието да посещава специализирани програми“)?

IV.

Потребностите на клиентите (5 мин.)

В тази част на интервюто се изследва дали „Програмата за подкрепа на жертвите на
домашно насилие“ отговаря на потребностите на пострадалите. Изследва се и как
„Програмата за пострадалите от домашно насилие“ е свързана с „Програмата за
извършителите на домашно насилие“. Изследва се дали интервюираният има някакви
конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Какви, според Вас, са потребностите на пострадалите от домашно
насилие? Как Програмата отговаря на тези потребности? Трябва ли Програмата за
извършителите на домашно насилие да е свързана с Програмата за пострадалите от
домашно насилие и по какъв начин?

V.

Участието на клиентите (5 мин.)

В тази част на интервюто се изследва как клиентите (жертви и/или извършители) участват в
процеса на планиране на работата. Изследва се дали интервюираният има някакви
конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Знаете ли как клиентите (жертви и/или извършители) участват в
процеса на планиране на работата с тях? Дават ли обратни връзки за ефективността
на участието в Програмата? Знаете ли до колко тя се взема под внимание?

VI.

Междуинституционалното сътрудничество (10 мин.)

В тази част на интервюто се изследва какво е, според интервюирания,
междуинституционалното сътрудничество при предоставянето на Програмите – кои
институции
са
включени
и
по
какъв
начин,
има
ли
разписани
Правила/Договори/Механизми за сътрудничество, как се обменя информация между
отделните институции, как се запазва конфиденциалност и как се гарантира сигурността на
пострадалите от домашно насилие? Изследва се дали интервюираният има някакви
конкретни препоръки за тази част от работата.
Примерни въпроси: Кои други институции и по какъв начин са въвлечени в Програмата
за подкрепа на пострадалите от домашно насилие? Как си взаимодействат? Имат ли
разписани Правила за взаимодействие? Как си обменят информация по случаите? Как,
според Вас, се запазва конфиденциалността по случаите и как се гарантира
сигурността на пострадалите? Знаете ли дали се правят съвместни оценки на риска и
съвместни планове за работа?
Кои други институции и по какъв начин са въвлечени в Програмата за извършители на
домашно насилие? Как си взаимодействат?

VII.

Заплащането (5 мин.)

В тази част от интервюто се изследва какво е отношението на интервюирания към
заплащането на такса за Програмите – знае ли как се формира, знае ли за какво се
използват тези пари и къде отиват, смята ли че трябва да има заплащане – ако Да, в какъв
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размер. Проследява се дали интервюираният има някакви конкретни препоръки за тази
част от работата.
Примерни въпроси: Знаете ли дали включването в „Програма за подкрепа на жертви на
домашно насилие“ се заплаща от пострадалите? Ако Да, как се формира заплащането
и в какъв размер? Ако Не - трябва ли да си плащат жертвите, в какъв размер, кой сега
плаща за услугата?
Знаете ли дали включването в „Програма за извършители на домашно насилие“ се
заплаща от извършителите? Ако Да, в какъв размер? Ако Не - трябва ли те да си
плащат, в какъв размер, кой сега плаща за Програмата?

VIII.

Оценка на ефективността на „Програмата за подкрепа на жертвите на
домашно насилие“ и на „Програмата за работа с извършители на
домашно насилие“ (10 мин.)

1. Как, според Вас, включването на жертви на домашно насилие в Програма
променя живота им?
…………………………………………………………………………………………….............................................................
2. Как бихте оценили продължителността на „Програмата за подкрепа на
жертвите на домашно насилие“? Моля да поясните (напр., Програмата е много кратка,
защото…)
…………………………………………………………………………………………….............................................................
3. Как бихте оценили ефективността на „Програмата за подкрепа на
жертвите на домашно насилие“ от 1 до 4 и моля да поясните (1-не е ефективна,
защото… ; 2-по-скоро не е ефективна, защото…; 3-по-скоро е ефективна, защото…; 4 –
ефективна е, защото…).
………………………………………………………………...........................................................................................
4. Бихте ли насочили към „Програмата за подкрепа на жертви на домашно
насилие/Бихте ли постановили като мярка за защита по ЗЗДН (чл. 5, ал. 1, т. 6 –
„насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване“) хора, които се
намират в ситуация на домашно насилие? Моля да поясните:
а) Да, защото…
б) По-скоро Да, защото… в) По-скоро Не, защото… д) Не, защото….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Как, според Вас, включването на извършители на домашно насилие в Програма
променя живота им?
……………………………………………………………………………………………..............................................................
6. Как бихте оценили продължителността на „Програмата за извършители на
домашно насилие“? Моля да поясните (напр., Програмата е много дълга, защото…)
…………………………………………………………………………………………….............................................................
7. Как бихте оценили ефективността на „Програмата за извършители на
домашно насилие“ от 1 до 4. Моля да поясните: (1-не е ефективна, защото… ; 2-по-скоро
не е ефективна, защото…; 3-по-скоро е ефективна, защото…; 4–ефективна е,
защото…).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. Бихте ли насочили към „Програмата за работа с извършители на домашно
насилие“ хора, които имат проблем с агресията или са извършители на домашно
насилие?22/Бихте ли постановили като мярка за защита по ЗЗДН (чл. 5, ал. 1, т. 5 –
„задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми“) по
почин на Съда?23Моля да поясните:
а) Да, защото…

б) По-скоро Да, защото… в) По-скоро Не, защото… д) Не, защото….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Някакви други коментари и препоръки, които не са били засегнати погоре:…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

22
23

Въпросът се отнася към представителите на социалната система – ДСП/ОЗД
Въпросът се отнася към съдии
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Приложение 4
Декларация за съхранение и обработка на личните данни
В началото трябва да Ви информираме за законовите промени, касаещи защитата на лични
данни. Необходимо е да потвърдите съгласието си да участвате в Мониторинг във връзка с
прилагане на Програмите за жертви на домашно насилие и за извършители на домашно
насилие, предоставяни в „Център за социална рехабилитация и интеграция” към
„Асоциация НАЯ” по проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в
област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието на Р България по
Договор № 93-00-153/21.05.2019 г.
„Асоциация НАЯ“ е администратор на лични данни с Удостоверение № 186508 от
Комисията за защита на личните данни и има въведена вътрешна система за съхранение и
обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Общия Регламент, относно
защитата на личните данни (ЕС)2016/679. „Асоциация НАЯ” събира и обработва следните
лични данни - име, презиме, фамилия; ЮЗЮА телефон и адрес за връзка; месторабота,
длъжност и е-mail адрес.
За целите и анализа на проучването е необходимо на направим аудио запис, тъй като ще
ни е трудно да възпроизведем голяма част от информацията, споделена от Вас, която е
много важна за целите на изследването. След обработка данните се използват само в
обобщен вид.
Аудио записа се съхранява до изтичане срока на Договор № 93-00-153/21.05.2019 г.,
сключен с Министерство на правосъдието на Р България или до 21 Ноември 2019 г., след
което ще бъде унищожен. Останалите данни се съхраняват до 5 години от крайния срок на
Договор № 93-00-153/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието на Р
България или до 21 Ноември 2024 г., след което ще бъдат унищожени.
По всяко време даденото съгласие може да бъде оттеглено.
Вие лично декларирате ли, че сте съгласен Сдружение „Асоциация НАЯ” да събира,
съхранява и обработва изброените по-горе Ваши лични данни и да направим аудио запис?

□ Да, съгласен/на съм
□ Не, не съм съгласен/на
Декларирате ли, че сте запознат с:
 Целта и средствата на обработка на личните Ви данни;
 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за
предоставянето им;
 Правото на достъп и коригиране на събираните данни.

□ Да
□ Не
Подпис: ……………….
Име и Фамилия: …………………………………………………………………………………..
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4. НК (В сила от 01.05.1968 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.16 от 22 Февруари 2019г.).
5. Държавен вестник бр.27 от 29.03.2005.
6. Изследване на приложението на Закона за защита от домашното насилие,
проведено от Фондация „Джендър алтернативи“ по Проект „Програми за превенция и
преодоляване на домашното насилие“ (рег. № 93-00-521/21.12.2016г.), сключен с
Министерство на правосъдието на Република България, 2017 година.
7. „Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие“. Докладът е
изработен по Проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното
насилие”, инициатива на Центъра на НПО в Разград и финансиран от Министерство на
правосъдието на Република България, 2011 година.
8. „Мониторингов доклад – Предизвикателства и добри практики в прилагането на
Закона за защита от домашното насилие в Югозападен регион“. Докладът е разработен от
Фондация „П.У.Л.С” гр. Перник по Проект „Който бездейства става съучастник - заедно
срещу домашното насилие”, който се изпълнява по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-79/13.02.2015 г., сключен с Министерство
на правосъдието на Република България, 2015 година.
9. „Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии за справяне с
недокладвани случаи на насилие и за по-добро изпълнение на заповедите за защита“ публикация, изготвена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския
съюз по Проект „JUSTICE FOR WOMEN – Към по-ефективна защита на правата и достъпа до
съдебни процедури за жертви на престъпления“, 2019 година.
10. „Сравнителен анализ между българската правна рамка и добрите европейски
практики в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие“. Анализът е
изготвен във връзка с Договор 812108-38/10.11.2014, относно изпълнението на Проект
„Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на
Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи
на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, финансиран по Програма
BG12 на Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 година.
11. „Проблемни области във взаимодействието между институции и доставчици на
социални услуги в процеса на работа по случаи на домашно насилие“ – Обобщен доклад
на „Алианс за защита срещу домашното насилие“ и „Асоциация Анимус“, 2012 година.
12. „Документиране изпълнението на законодателството срещу домашното насилие:
Методология за провеждане на мониторинг на спазването на човешките права“ –
„Адвокати за човешки права“, Минесота, САЩ , 2011 година.
13. „Обществени нагласи към насилието“. Резултати от национално представително
проучване - Народно събрание на Република България, Национален център за
парламентарни изследвания (НЦПИ), 2019 година.
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Този Доклад е отпечатан по Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно
насилие в област Търговище” (Рег. № 93-00-153/21.05.2019 г.) Проектът се финансира от
Министерство на правосъдието на Република България и се изпълнява от Сдружение
„Асоциация НАЯ“. Изложените в Доклада възгледи са на „Асоциация НАЯ“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че отразяват официалното становище на
Финансиращия орган
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