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Да бъдат подкрепени жертвите да не се отказват 

 

За втора поредна година Дирекция „Социално 

подпомагане“ в град Кубрат беше домакин на среща по 

проблемите на домашното насилие. Разговаряхме за 

домашното насилие, за случаите, които са имали през 

последната година, за трудностите, които са срещнали 

специалистите при осигуряване на подкрепа на 

пострадалите лица и работа с извършителите. 

Участваха социални работници, полицейски служители 

и граждански активисти-експерти в Консултативен 

център по проблемите на домашното насилие в 

Разград. 

По време на срещата беше направен преглед на 

дейността по превения и защита от домашното насилие в общините Кубрат и Завет, през 

погледа на социалните работници и полицейските служители. Бяха обсъдени общи за 

всички институции случаи на домашно насилие и възможности повече пострадали хора да 

бъдат регистрирани, след като подават сигнали за помощ и защита. 

Адвокат Ивелина Игнатов сподели два интересни 

случая, по които работи Консултативният център по 

проблемите на домашното насилие в Разград, като 

акцентира върху многопластовия характер и 

динамиката в отношенията между партньорите. 

Специално се спря на подготовка на съдебните дела по 

ЗЗДН и получаване на съдебна защита от домашно 

насилие, както и за изпълнение на съдебното решение. 

Адвокат Игнатова специално отбеляза положителното 

въздействие на Възстановителната програма за 

жертвите и на консултациите с психолог, като част от 

Специализираната програма за извършителите на 

домашно насилие. 

За увеличаване на нетипичните ситуации при случаите 

на домашно насилие съобщи Директорът на ДСП гр. Кубрат Росица Калинова. Тя 
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констатира непълноти в нормативна уредба за действие на специалистите при оказване на 

подкрепа при непознати до момента (нетипични) модели, които затрудняват процеса на 

вземане на решения. 

Росица Калинова изтъкна сериозен проблем в работата 

– липсата на психолог за кризисна интервенция при 

необходимост. В тази връзка се обърна с молба за 

съвет и съдействие към Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие в Разград. Тя 

пожела да получи подкрепа да има местен ресурс, 

който да работи с жертвите на домашно насилие в 

началния етап на подаване на сигнал/жалба, за да ги 

окуражават и мотивират да продължат да търсят 

независимост и защита от насилие „Да бъдат 

подкрепени жертвите да не се отказват, както и да 

не се чувстват виновни, затова че са подали сигнал 

за домашно насилие.“ Росица Калинова изрази 

становище, че следва да се работи за повишаване на 

квалификацията на социалните работници. 

Представителите на МВР изразиха подкрепа за усилията на социалните работници от град 

Кубрат за справяне със случаите на домашно насилие, като споделиха интересни случаи от 

практиката. Беше започната интересна дискусия относно доказването на системност при 

актове на домашно насилие – как се документират три и повече случая на насилие в 

семейството, за да бъде образувано досъдебно производство срещу насилника. 

Наблюдения относно волята на жертвата да се възползва от промяната в Наказателния 

кодекс за доказване на системност и често прекратяваните преписки и съдебни дела поради 

отказ на пострадалото лице, сподели Вяра Стоилова – инспектор „Детска педагогическа 

стая“ в РУ на МВР гр. Кубрат. Според нея липсата на свидетели затруднява доказването на 

извършеното насилие и затова трудно може да се доведе до положителен край едно 

производство по този ред.   

Адвокат Ивелина Игнатова изтъкна 

колко е важна консултативната работа с 

психолог от самото начало. Жертвите 

са подложени на системен натиск – те 

се сугестират, че са виновни за всичко – 

да мълчат, да търпят, да си траят. „Ние 

имаме роля да не позволяваме 

жертвите да се чувстват виновни, 

затова че са сигнализирали 

институциите за акта на домашно 

насилие. Консултациите с психолог са 

важни и заради специализираната работа с извършителя, за да разбере, че вината е в 

него за случая, вкл. жертвата да подаде сигнал (напр. в МВР, съда).“ 
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Екипът на Консултативния център е организирал през 2021г. над 15 мобилни приемни във 

време на пандемия, сподели Георги Милков. Той сподели разбирането за висока 

ефективност на процеса на консултиране в  мобилните приемни по метода на „амбулантна 

социална работа“. Според него онлайн консултирането не е достатъчно ефективно средство 

за подкрепа и получи подкрепа от присъстващите специалисти. Георги Милков: 

„Продължавам да се изненадвам последните 15 години колко са травмирани жертвите… 

да се видят белезите от насилието … Хематомите по нея – дето я хапал, дето я е 

блъскал, където я е бил и т.н.“ 

Звезделина Димитрова - социален работник в ДСП гр. Кубрат сподели разочарование от 

липсата на единна статистика за случаите на домашно насилие и попита има ли мъже-

жертви на домашно насилие, които са се обърнали за помощ към Консултативния център в 

Разград.  

Срещата завърши с думи на благодарност от директора Росица Калинова, която предложи 

да се организира следваща среща на тема опита на Консултативния център в Разград при 

работа с извършители на домашно насилие. 

Инициативата се организира от сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ в рамките на по 

проект „Търся безопасна точка“, финансиран по договор с Министерство на правосъдието. 

 

 

                                

 

            

 

 

 

 
 

 
 

Проект „Търся безопасна точка!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с рег. №93-00-263/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието 
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