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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1

Българското законодателство и дефиницията за домашно насилие

Дефиницията за домашно насилие и съответните ангажименти на компетентните органи за
защита на жертвите са посочени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН, 2005 г.)1.
Този закон 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 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. 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 защита; 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.
Чл. 2. ал.1 от ЗЗДН регламентира, че „Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално,
психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие,
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права,
извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в
семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство”. Както се вижда в специалния
закон липсва третиране на домашното насилие, като насилие, което в по-голяма степен
засяга жените.
Услугите за подкрепа на жертвите и програмите за работа с извършители на домашно
насилие са част от мерките за защита, регламентирани в чл. 5 на ЗЗДН.:
1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от
съда;
3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и
местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени
от съда;
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4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при
родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това
не противоречи на интересите на детето;
5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
Програмите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за работа с
извършители на домашно насилие в България не се развиват паралелно. В страната първо
стартираха рехабилитационни услуги за пострадалите, изпълнявани основно от
неправителствени организации. Разширявайки и усъвършенствайки формите на подкрепа за
жертвите същите тези организации, подтикнати от необходимостта да осигурят по-добра
защита на пострадалите и да предотвратят повторни посегателства срещу тях, стартираха
първите програми за работа с извършители на домашно насилие.
Въпреки че съществуват редица предизвикателства пред финансирането, недостига и
неравномерното териториално разпределение на услугите за жертви, методически тяхната
работа е много по-добре уредена и регламентирана на национално и регионално ниво,
отколкото на Програмите за работа с извършители на домашно насилие, за които липсват
единни общи стандарти.
Според закона, държавата „създава условия за изпълнението на програми за превенция и
защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица”. През
2010 година с постановление на Министерски съвет беше приет 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.
1.2

Разработване на Оперативния протокол

Сътрудничеството между програмите, които работят с извършители и програмите за жертви
на домашно насилие, е необходимост, която е посочена в националното и регионалното
законодателство на много страни в Европа, както и в редица международни документи.
Потребност от такова сътрудничество има и в ежедневната работа на професионалисти,
които работят в програми за извършители и услуги за защита на жертви на домашно
насилие.
Този Протокол е създаден и тестван от партньорите по Проект A.S.A.P. (Системен подход към
извършителите на домашно насилие) през 2019 г. и се оказа полезен инструмент за
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управление на сътрудничеството между програмите, работещи с извършители и жертви на
домашно насилие.
Този Протокол се базира на основните възможности и предизвикателства, идентифицирани
при предварителното картографиране на съществуващите форми на сътрудничество и
добрите практики в Европа, проведено от партньорите по проекта. Той е насочен към
осигуряване на безопасността на жените и децата, жертви на насилие чрез:
• Сътрудничество и координирани интервенции;
• Създаване на институционални споразумения;
• Изграждане на капацитет на професионалисти по въпроси, свързани с домашното
насилие;
• Подобрени интервенции и проследяване на случаите на домашно насилие;
 По-добро разбиране на насилието над жени, извършвано от мъже/домашното насилие.
Оперативният протокол и инструментите към него развиват и подобряват съществуващата
практика на сътрудничество между Програмите за подкрепа на жертвите на домашно
насилие и Програмите за работа с извършители, като осигурява по-ясна времева и тематична
рамка и създава структура за обмен на информация, междуинституционално сътрудничество
и съвместно планиране.
Универсалната и гъвкава структура на Протокола го прави подходящ за използване във
всички случаи на домашно насилие. Той може да бъде адаптиран към практическата
ситуация във всяка организация.

ЦЕЛИ НА ПРОТОКОЛА
Настоящият Протокол има за цел да предостави оперативен инструмент за осъществяване на
системно сътрудничество между програмите за подкрепа на жертви и програмите за
извършители.
Когато е възможно, това сътрудничество трябва да се разшири с включването на други
местни институции и агенции, като Отделите „Закрила на детето“, Социалните служби и
Полицейските управления.
Основната и постоянна цел на сътрудничеството, установено чрез този Протокол, трябва да
бъде защитата на жертвата/ите, както на тези, които са пряко пострадали, така и на
свидетелите на насилие (в т.ч. децата).
Всяка стъпка, действие и сътрудничество между участващите организации и институции
трябва да допринасят за постигането на тази цел.
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2.ПРОТОКОЛЪТ
2.1. УЧАСТНИЦИ
Програмите за подкрепа на жертви и програмите за извършители, които са работили с
двамата партньори от двойката, в която мъжът е извършвал или в настоящия момент
извършва насилие над жената.
Когато е възможно, това сътрудничество трябва да се разшири с включването на други
местни институции и агенции, като Отделите „Закрила на детето“, Социалните служби и
Полицейските управления.
2.2. ЦЕЛЕВА ГРУПА
Протоколът може да се прилага във всички случаи на насилие над жени, в които и двамата
партньори или бивши партньори посещават програма (съответно за извършители и за
жертви). Няма конкретни случаи, в които сътрудничеството да не би могло или да не трябва
да се прилага.
Имайки предвид това, смятаме, че обменът на информация може да бъде полезен особено
в случаите, когато има висок риск, като например присъствие на деца и многократно
повтарящо се насилие.
2.3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
При прилагането на Протокола участниците следва да се спазват Общия Регламент относно
защитата на личните данни (ЕС)2016/679, както и Закона за защита на личните данни.
2.4. ПРОЦЕДУРА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничеството между съответните програми е разделено на две фази:
- Фаза 1: среща между екипите на двете програми с цел запознаване с методологията;
- Фаза 2: 3 отделни срещи между водещите на случаи (един от Програмата за подкрепа
на пострадали и един от Програмата за работа с извършители).
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2.4.1. ФАЗА 1
Тя включва една обща среща между екипите на програмите, които ще участват в
сътрудничеството. Целта на тази среща е участниците да споделят своите теоретични
разбирания, методически подходи и оперативни процедури, за да се гарантира:
- Сътрудничество, което се базира на общи разбирания и споделено осъзнаване на
ползите;
- Изграждане на взаимно доверие, основано на факта, че всяка програма има принос към
постигането на общата цел;
- Обсъждане на всички различни гледни точки (методологични и/или теоретични);
- Представяне пред клиентите на идеята, че всички участващи организации и институции не
само си сътрудничат, но и споделят обща цел;
- Работа с клиента, която отчита паралелния път на другия член на двойката в другата
програма;
- Контрол върху всяко нереалистично очакване, което жената може да има за незабавна
корекция на насилственото поведение на партньора или бившия партньор (особено в
началото на Програмата). Това може да помогне за предотвратяване на отпадането на
клиенти от Програмата за подкрепа на пострадали.
2.4.2. ФАЗА 2
Всяка програма определя водещ на случая. Вероятно това е член на екипа, който работи с
клиента (един за извършителя, един за жертвата).
Водещите на всеки случай се срещат 3 пъти: в началото, в средата и в края на Програмата
за работа с извършители на домашно насилие. На всяка от тези три срещи, водещите на
случая обсъждат следните въпроси:


Съвместна оценка на риска

Заради наличието на ограничени човешки и времеви ресурси, оценката на риска се
извършва чрез специфичен контролен списък, който съдържа показатели за риск както за
жената, така и за децата.
Оценката на риска чрез контролния списък се извършва индивидуално от всеки водещ на
случай преди срещите, за да се постигне по-бърза и по-ефективна процедура за сравнение и
споделяне. Други агенции/институции (Полиция, Социални служби, Отдели „Закрила на
детето“) също могат да участват в изготвянето на оценка на риска, в съответствие с техните
компетенции.
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Оценка на рецидивизма (само на 2-ра и 3-та среща)

Оценката на рецидивизма се извършва чрез устно обсъждане.


Оценка на индивидуалната промяна

Оценката на индивидуалната промяна се извършва чрез въпросници IMPACT,
разработени от WWP - Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие.
Тези въпросници се прилагат както към извършителя, така и към жертвата, съгласно
следния график:








T0 преди началото на Програмата за работа с извършители на домашно насилие,
ако има контакт с клиента и неговата партньорка/бивша партньорка;
T1 в началото на Програмата за работа с извършители на домашно насилие;
T2 в средата на Програмата за работа с извършители на домашно насилие;
T3 в края на Програмата за работа с извършители на домашно насилие;
T4 шест месеца след края на Програмата за работа с извършители на домашно
насилие, ако има контакт с клиента и неговата партньорка/бивша партньорка.
Измерване на други качествени елементи

Важно е водещите на случаи да споделят информация и да обсъждат други качествени
характеристики на програмите (например субективни възприемания за риска, извън
обективните резултати от контролния списък за оценката на риска).


Оценка на промяната в организационното поведение

Тази оценка се извършва чрез „Въпросник за оценка на промяната в организационното
поведение“. Водещите на случаи и всички други участници попълват въпросника преди
първата обща среща и след всяка от последващите срещи (по 3 срещи за всеки случай).
Освен тези три срещи се насърчават неофициалните контакти (по телефона или по
електронна поща) между водещите на случаи при критични събития (значителни промени
в жизнения цикъл на двойката/семейството – например раждания; смърт; разделяне;,
развод; рецидивизъм, особено за физическо насилие или сериозни заплахи; ескалация на
насилието; съдебни разпореждания относно децата; воля на жената да се раздели;
действия, предприети от съдебната система; промени в съдебните разпореждания), за
които е необходима преоценка на риска.
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3. АНЕКСИ
3.1 Контролен списък за оценка на риска (жени и деца)
3.2 Въпросник за оценка на промяната в организационното поведение
3.3 Работен лист

3.1. КОНТРОЛЕН СПИСЪК: ИНДИКАТОРИ ЗА РИСКА В СИТУАЦИИ НА НАСИЛИЕ
Раздел А: Рискове за жената
СЕРИОЗЕН (ВИСОК РИСК)


















Жената има интуитивни чувства за риск (страхове на жената);
Заплаха за смърт или самоубийство; фантазии за смърт;
Алкохол или употреба на наркотици (загуба на паметта, жестокост);
Увеличаване на честотата и сериозността на насилието (ескалация);
Крайна и натрапчива ревност към всяка област на интерес на партньора;
Криминално досие;
Достъп до оръжие или притежаването му; позоваване на оръжия като средство за власт,
контрол или отмъщение; “интимна” връзка с оръжието, използване на термини за
привързаност към оръжието;
Жената е оставила инструкции за след смъртта;
Насилие срещу деца;
Злоупотреба с домашни любимци;
Насилие в предишни отношения;
Предишни полицейски интервенции в резултат на заплашващо поведение, преследване,
насилие срещу личността, малтретиране, сексуално насилие;
Изискване връзката да трае вечно; използване на изрази като „заедно за цял живот“,
„завинаги“, „каквото и да струва това“;
Волята на жената да се раздели с партньора;
Суицидни мисли или суицидни опити на пострадалата жена;
Извършителят на домашно насилие нарушава мерките за защита на жената и/или
децата, наложени му от Съда със заповед;
Рецидив по отношение на издавани от Съда предишни ограничителни мерки срещу
домашното насилие.
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НЕ СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ
РИСК ОТ СРЕДНА СТЕПЕН (ДА СЕ ОЦЕНЯВА КАТО ЦЯЛО)










Гняв срещу полицията или други (реални или въображаеми) органи на властта;
Отговорността за насилствено или агресивно поведение се обяснява с употребата на
алкохол или наркотици;
Следене, контролиране и унижаващо поведение към партньора на публични места;
Отхвърлянето не се приема;
Изпитване на много силни емоции към другите, които изваждат насилника извън
контрол (омраза, любов, ревност);
Омаловажаване на агресивното поведение;
Убеден е, че всички са против него;
Отказ да се променя и описва себе си като негъвкав и не желаещ да прави
компромиси;
Силна ангажираност към партньорката в началото на връзката (силни желания за
обвързване - за съжителство, за брак, да имат дете).

Раздел Б: рискове за децата










Тя е бременна;
Тя се грижи за деца (свои или доведени);
Имат общи (законни) деца;
Тя знае, че детето/децата е чуло/са чули какво се случва при някои от инцидентите;
Тя знае, че детето/децата /са свидетел/и на някое от инцидентите;
Съпругът/партньорът е наранявал поне веднъж детето/децата;
Съпругът/партньорът е заплашвал да нарани детето/децата;
Съпругът/партньорът е заплашвал да убие детето/децата;
Съпругът / партньорът заплашва детето/децата директно.

Инструкция за използване на контролния списък за оценка на риска:
 Ако е отбелязан дори един индикатор в скалата за висок риск, към ситуацията следва да
се подхожда като към високорискова.
 Ако са отбелязани 3 или повече от индикаторите за среден риск (включително рискове
за деца), към ситуацията следва да се подхожда като към високорискова.
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3.2. ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОМЯНАТА В ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОМЯНАТА
В ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ
Представителите на Програмата за подкрепа на жертвите и на Програмата за извършителите
попълват въпросника няколко пъти:
1. Преди общата среща
2. След всяка от последващите три срещи

Скъпи участници,
Благодарим ви за сътрудничеството. Целта на този въпросник е да се оцени ефективността
на Оперативния протокол за насърчаване на доброто сътрудничество и за повишаване на
безопасността на жертвите.
Попълването на този въпросник няма да ви отнеме повече от 10-15 минути.
Изберете момента на Оперативния протокол, в който се намирате в момента:
□
□
□
□

Преди Общата среща
След Среща 1
След Среща 2
След Среща 3

1. Колко добро е сътрудничеството между Програмата за подкрепа на жертвите и
Програмата за извършителите в момента?
□ Не е добро/Не съществува сътрудничество
□ Обичайно (каквото е било винаги)
□ Добро
□ Много добро
2. Помага ли ви Оперативния протокол в ежедневна ви работа с клиентите?
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3. Колко полезен е Оперативния протокол за:
Съвсем не
е полезен

Малко е
полезен

Доста е
полезен

Много е
полезен

a) Насърчаване на
сътрудничеството?
b) Повишаване защитата на
жертвите?
c) Намаляване на риска от
рецидивизъм?
4. Имате ли някакви идеи как да се подобри Оперативния протокол?
Благодарим ви за участието!
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3.3 РАБОТЕН ЛИСТ
Среща №

Дата

Участници

Програми за жертви

Програми за
извършители

Други
институции/агенции

Съвместно взети
решения

Оценка на риска
Разпознаване на
рецидивизъм (при 2ра и
3та среща)
Оценка на
индивидуалната промяна
(при 2ра и 3та среща)

Други качествени бележки:
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