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Предговор 
 

Всяка година множество жени стават жертви на престъпления. Освен че 

нарушава обществения ред, всяко престъпление е агресия срещу физическата и 

психологическата неприкосновеност на жертвата и може да разруши нейното 

самоуважение и доверието в другите хора. Службите и лицата, които оказват помощ на 

жертвите, би следвало да имат нужните познания и умения за защита на правата им, 

особено при наказателно производство срещу извършителя. 

В предлаганата брошура се съдържа информация относно важността на 

мултидисциплинарното обучение на специалистите със съответен правен, социален и 

психологически професионален профил; подбрани са и най-подходящите теми, които 

следва да бъдат разяснени. В края на обучението, участниците би следвало да са в 

състояние да дадат определение на различните форми на насилие срещу жените, да 

осъзнават чувствителността на жертвите, както и на самия въпрос, и в най-общи линии 

да могат да опишат как отговаря правосъдието на насилието срещу жени. 

Брошурата е разработена като част от проекта „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ЖЕНИТЕ – към 

по-ефективна защита на правата и достъп до съдебни процедури на жертвите на 

престъпления“, които се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ 

на Европейския съюз. Проектът е осъществен от Association Pro Refugiu (Румъния), 

Центъра за изследване на демокрацията (България), Асоциация „Деметра“ (България), 

Центъра за европейско конституционно право (Гърция), Италианската коалиция за 

граждански свободи и права и Асоциация „Трабе“ (Испания). 
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1. Ролята на мултидисциплинарното обучение и на 

сътрудничеството между професионалистите 

Мултидисциплинарният подход е полезен начин за обмен на добри практики и 

натрупан опит относно предоставяната на жените-жертви на престъпления помощ. Той 

има голяма роля за укрепването капацитета на съответните професионалисти, които са 

в пряк контакт с жертвите – полицейски служители, прокурори, съдии, адвокати, 

социални работници, психолози, лекари, медицински сестри и др. 

Мултидисциплинарното сътрудничество обхваща обмена на релевантна 

информация и съвместно разработване на елементите на цялостна оценка на 

рисковете, както и обсъждане на всички въпроси, свързани с благополучието на 

жертвите. Сътрудничеството може да бъде във форма на насочване, официални 

механизми за обмен на доклади, тематични конференции и обмен на информация по 

дадени казуси. 

На практика е нужно да бъде координиран общ отговор, който да гарантира 

цялостната защита на правата на жените-жертви в рамките на съдебни производства и 

чрез последващи дейности. За да бъде решена тази задача, е важно да се осигури 

участието в мултидисциплинарен процес на постоянно обучение на професионалистите 

в правната, социалната и здравната област, които имат ключова роля в това отношение. 

Понастоящем съществува спешна нужда на ниво Европейски съюз от специалисти, които 

да са в състояние добре да осъзнават нуждите на жертвите, да извършват индивидуална 

преценка и да се отнасят към всяка жертва с надлежна емпатия, избягвайки 

ревиктимизацията ѝ. В рамките на постоянно действащ обучителен процес те следва да 

са в състояние да разбират своите роли и задължения в процеса на подкрепа на 

жертвите, както и начините, средствата и механизмите на сътрудничество помежду си. 

Освен това, мултидисциплинарните събития са насочени към преодоляване на 

формалните, свръхпрофесионализирани отношения между експертите, при които не се 

отчитат различните начини, по които престъплението нанася щети на жертвата и на 

нейната среда. Ако всяка професионална група третира жертвите единствено в рамките 

на използваните в нейната сфера параметри, нуждите им няма да бъдат адекватно и 
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съответно цялостно задоволени. Не би следвало да се извършват оценки, без да се 

вземе предвид гледната точка на други професионалисти, които са работили, работят 

или ще работят с жертвата. 

2. Тематичен обхват 

Тематичният обхват на мултидисциплинарното обучение на професионалисти в 

областта на правото, социалното подпомагане и здравеопазването може да включва 

следните теми: емпатична комуникация с жертвите в рамките на наказателно или 

гражданско производство; травмата и нейните последствия за прякото участие на 

жертвата като ищец в съдебно производство; релевантността на криминалистичните и 

психологическите доклади при оценяването на понесеното страдание и важността им 

като доказателство пред съда; оптималното функциониране на процедурите по 

насочване с оглед предоставяне помощ на жертвите в съответствие с техните нужди; 

синдромът на „прегаряне“ (бърнаут) у професионалистите, които работят с жертвите и 

др. Лекторите би следвало да съчетават лекциите с провеждането на интерактивни 

дебати по конкретни случаи, както и относно предизвикателствата в хода на 

подпомагането на жертвите с различна културна-образователна-етническа 

принадлежност.  

Участниците също така следва да бъдат запознавани с добри практики от 

различни държави, което може да допринесе за по-лесно последващо адаптиране към 

тяхната специфика. 

Изборът на добър екип от лектори е особено важен компонент при 

организирането на дадена сесия. Добрият мултидисциплинарен екип следва да бъде 

съставен от обучители, принадлежащи към целия професионален спектър на 

участниците – по такъв начин последните ще могат да чуят мнението на свои колеги, 

ангажирани с грижата за жертвите, и да възприемат по-лесно опита им. При по-малък 

екип от лектори или в случаите, когато има само един лектор, доброто покриване на 

всички професионални гледни точки би следвало да се извършва чрез динамично 

взаимодействие между обучителите или между обучителя и слушателската група.  
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Всяка секция от тази глава съдържа цялостно резюме на съдържанието на 

темите, които следва да бъдат обсъдени. Лекторите и обучителите трябва да намерят 

начини да насърчат и поддържат интерактивно обучение, което може да включва 

стратегии от типа на задаване на индивидуални въпроси или въпроси на по-големи 

групи участници, предложения към участниците да споделят опита си, въвеждане на 

ролеви игри, възлагане на участници да разяснят отделни ключови концепции и др. 

Примерите трябва да бъдат подбрани така, че да не бъдат свързвани с реални събития 

и конкретни лица, съответно да не се стига до допълнителна виктимизация или до 

поставяне на съответното лице в деликатна ситуация (както професионалистите, така и 

жертвата). Те по-скоро следва да представляват синтез от различни реални случаи, 

включващ и хипотетични елементи, благодарение на който да бъде реализирана 

основната образователна цел. Също така, при конструиране на съответния пример 

следва да се обръща внимание да не се изпадне непреднамерено в дискриминираща 

ситуация – напр., когато престъпникът е представител на малцинство, а жертвата – от 

мнозинството от населението.   

2.1. Въвеждащи упражнения 

Ако участниците в семинара не се познават помежду си, се препоръчва следната 

начална фаза на дискусиите. Участниците се приканват да се представят едни-други. За 

целта лекторът/обучителят би следвало да раздели участниците на групи по 3-4 души. 

На групите се предоставят 15 минути, за да обменят информация от типа име, професия, 

интереси в контекста на темите на семинара и др. След това лекторът приканва една от 

групите да постави началото на взаимното представяне, при което всеки участник в 

групата представя другия. Например, А ще представи Б, Б ще представи В, а В ще 

представи А. Изслушва се внимателно всяко представяне, като след това могат да се 

зададат уточняващи въпроси или да се направят кратки коментари. От състава на 

участниците ще зависи как ще бъдат структурирани малките групи, като 

предпочитанието е към мултидисциплинарна структура с представители на различни 

професии и населени места (които не се познават помежду си).  

Друга динамична възможност за улесняване създаването на естествена 

атмосфера и представяне на участниците е чрез фразата: „За да започнем – нека се 
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опознаем малко повече“. След това на всеки участник се дава отрязък от изречение, 

съдържащ информация или мисъл относно насилието по полов признак. Всеки от тях ще 

трябва да потърси у другите участници продължението на своята част от изречението. 

След като възстановят целостта на текста, участниците пристъпват към представянето 

си, като всеки споделя историята на името, което родителите му са му дали, откъде 

произлиза то и кой конкретно го е избрал.  С това се извършва и представянето на 

дискусионната тема, с която се разкриват различните форми на насилието по полов 

признак и се дава информация, по която по-късно ще бъдат проведени съответни 

обсъждания. Този подход улеснява участниците да се запознаят помежду си, като 

същевременно се обменят мнения, свързани с измерението на пола при имената и 

фамилиите (кой ги избира, техния произход, тъй като дали във всяка страна последното 

име се наследява от майката, или бащата, използва ли омъжената жена родителската 

фамилия или второто – бащино – име и др.). 

Групови норми 

Лекторът/обучителят въвежда идеята за груповите норми. Последните 

представляват правилата, по които участниците желаят да се провеждат дискусиите в 

рамките на семинара. Например правилото, че всички случаи, разказани в залата, са 

конфиденциални, или правилото, че когато някой говори, другите участници не го 

прекъсват. За целта лекторът предлага участниците да направят мозъчна атака за 

избиране на съответните правила. Избраните правила се записват и се използват по 

време на семинара, за да поддържат фокуса на дискусиите върху съответните теми. 

2.2. Емпатичната комуникация с жертвите 

Когато обсъждат тази тема, участниците би следвало да схванат в дълбочина 

следните съображения. Не всички жертви имат еднакви реакции и нужди. Всяка жертва 

е уникална, така че и реакциите на различните жертви не са еднотипни. Отговорът на 

даден индивид след претърпяна агресия срещу негоо зависи от редица фактори: 

животът на лицето преди събитието, самото престъпление, представата на жертвата за 

институциите, с които контактува впоследствие, нивото на устойчивост на личността, 

равнището на подкрепа, получавана от жертвата от страна на семейството или от кръга 

познати, резултатите от разследванията/производствата и т.н. 
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Същевременно могат да се посочат редица основни аспекти, които оказват 

въздействие върху жертвата: 

 Личността: атрибутите ѝ, личностните характеристики, личната история, 

специални аспекти на личността на жертвата, отношението между жертвата и лицето, 

извършило престъплението. 

 Събитието: къде, как и кога е било извършено престъплението, било ли е 

еднократно или многократно деяние, тежестта на престъплението, в каква среда е било 

извършено – на публично място или в дома и др. 

 Средата: общността и системата за подкрепа, включително институциите, 

с които жертвата взаимодейства, ресурсите, отговорът и ценностите на общността, в 

която живее жертвата. 

Емоциите на дадена жертва могат да са свързани с личностната идентичност (и 

субективна представа за себе си). Показът на отрицателни чувства (например на тъга) от 

жертвата на престъплението показват, че травматичното събитие е несъвместимо с 

личностната идентичност. 

Институциите и професионалистите, участващи в процеса, би следвало да се 

научат да подкрепят жертвата. Те следва да: 

 оставят жертвата да реши кога и къде иска да говори. 

 изслушат историята на жертвата с търпение и уважение. 

 слушат активно, давайки си сметка за душевното състояние на жертвата и 

за посланията зад думите, които тя използва при описанието на ситуациите. 

 изразяват доверие в способността на жертвата да разкаже историята си. 

 предоставят публикации, касаеща травми и психическото/душевното 

здраве (брошури, контакти). 

 имат готовност да предоставят основни разяснения относно начина на 

действие на съдебната система, като отчитат, че жертвата може да се страхува или да 

бъде объркана в представите си за системата и процедурите. Обясненията би следвало 

да отчитат историята на съответната личност, както и нейното образователно ниво. 

Жертвата би следвало да бъде насърчена да задава въпроси, на които да получи пълни 

и разбираеми отговори.  
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 предоставят колкото може повече информация относно провеждането на 

разследването, като използват разбираем език и избягват сложна терминология. 

 предоставят на жертвите точна информация, като по такъв начин им 

помогнат да вземат решения (вземането на решение е много важен аспект от 

възстановяването контрола върху собствения живот). 

 наемат професионалисти с познание за „цикъла на насилие“, както и за 

манипулационните стратегии, използвани от престъпниците, виктимизиращи жени. 

Това познание включва психологическите щети, които престъпниците причиняват чрез 

насилието, и как тези щети затрудняват оцелелите жертви да напуснат човека, който ги 

угнетява и измъчва. Участниците следва да придобият нужното познание, за да са в 

състояние да обяснят „цикъла на насилие“, както и самите те да бъдат подготвени, 

когато придружават жертвите, и да разбират значението на техните действия, което би 

им помогнало да не ги порицават и да не скъсват отношенията, които са изградили с тях. 

Целите на ефективната комуникация с жертвите са: 

 Идентифициране нуждите на жертвите и полагане усилия за тяхното 

задоволяване. 

 Обясняване на процеса и на ролята на участващите в него 

професионалисти. 

 Предлагане помощ на жертвите в осъзнаване и упражняване на техните 

права. 

 Защита личната сигурност на жертвите. 

 Предоставяне на информация. 

 Получаване на информация. 

 Изработване на чувствителност относно нуждите и в частност опасенията 

на жертвите. 

 Даване разрешение жертвата да бъде придружена от доверено лице по 

неин избор.  

Ключови препоръки, които следва да бъдат обсъдени с участниците: 
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 Отнасяйте се към всички жертви с еднакво уважение, независимо от раса, 

националност, религия, пол, сексуална ориентация, социален статут, културни, 

образователни или други различия. 

 Отчитайте, че начинът, по който професионалистите гледат на жертвата, и 

тяхната професионална роля създават схващания, убеждения и идеи. 

 Говорете на език, който жертвата разбира, или намерете преводач, 

специализиран по такива случаи. 

 Слушайте внимателно и покажете на жертвата, че думите ѝ са чути. 

 Задавайте въпроси с възможности за повече от един отговор. 

 Доколкото това е възможно, отчитайте желанията и нуждите на жертвата. 

 Питайте за мнението на жертвата – например, разберете дали 

формулирането на въпросите и предоставената информация са разбираеми от нея. 

За да можете да установите емпатична връзка в първо лице и да усвоите в течение на 

процеса на придружаване способността да се поставите на мястото на оцелелите от 

насилствено нападение, ние предлагаме следните упражнения, които могат да улеснят 

емоционалната връзка чрез преживяване: 

„Съпротиви и придружаване“: 

Обучителят разделя участниците на две групи, като едната остава в залата, а 

другата я напуска. Той дава на всяка от тях отделни и тайни инструкции. Група 1, която 

остава в залата, е инструктирана да не се движи и да остане на място. При това, 

членовете на групата са настанени в единия край на залата. Група 2 е инструктирана да 

направи всичко възможно, за да накара членовете на другата група да отидат в другия 

край на залата. 

Целта на това упражнение е да се прояви емпатия спрямо личните процеси у 

жените, както и да се провокира самостоятелния анализ на постиженията на 

професионалистите. Поставят ли жените в центъра на процеса или ги ре-

виктимизират? Отчитат ли времевата рамка и разнообразието? Пренасят ли страхове и 

нужди, които са техни, върху другите, или обратното? 

„Динамика на междусекционността“: 
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Отчитането на междусекционността е жизненоважно, когато следва да се 

прояви емпатия към жените жертви. Това позволява разширяване на референтната 

рамка и по-отчетливо осъзнаване на реалния опит на жените, наред с насилствените 

актове – например, опитът им на жени мигрантки, жени, принадлежащи към етнически 

малцинства, възрастни жени мигрантки или представителки на малцинства, жени с 

физически или интелектуални увреждания, млади или непълнолетни жени мигрантки 

или жени, принадлежащи към етнически малцинства, транссексуални жени и др. 

Динамика на „привилегиите“: 

Участниците се нареждат в кръг в средата на залата. Когато чуят, че изречената 

фраза не ги касае, правят крачка напред, а ако описаното с нея им се е случвало 

редовно – крачка назад. 

Ето няколко примера за фрази, използвани в това упражнение, които могат да 

се дообогатят с други в зависимост от контекста: 

1. Полицията не ме е спирала никога на улицата. 

2. Никога не съм имал проблем при наемане на апартамент. 

3. Никога не са ми затваряли телефона, когато съм търсел апартамент под 

наем. 

4. Никога не са ме питали няколко пъти откъде съм. 

5. Никога не се обръщат, за да ме погледнат. 

6. Никога не са ме питали дали съм жена. 

7. Никога не са ми казвали да си махна кърпата за глава. 

8. Никога не са ми казвали да се преоблека. 

9. Никога не съм била нагрубявана от моя партньор. 

10. Никога не съм била наричана с друго, освен с моето име. 

11. Никога не е трябвало да напусна дадено място, защото съм жена. 

12. Никога не е трябвало да напусна дадено място поради цвета на кожата си. 

13. Никога не съм имал големи парични проблеми. 

14. Никога не са ме третирали като невежа. 

15. Никога не съм имала проблем да пътувам. 
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РЕФЛЕКСИЯ 

Какво от това, което са в момента, влияе най-силно на участниците? В коя точка 

спрямо първоначалния кръг се намират участниците? Защо? В средата ще са хора, които 

са „по-нормални“ и са били подложени на по-малко прояви на потисничество. В колкото 

повече епизоди от живота си сме били подложени на свързано с потисничество 

отношение, толкова по-далеч ще сме от обществото, което се счита за „нормално“. Друг 

вариант на това упражнение е да се даде на всеки участник „лична карта“ на хора, 

намиращи се в различни ситуации, след което да се движат спрямо кръга в съответствие 

с нея. 

2.3. Травмата и нейните последици 

Лекторът/обучителят предоставя информация относно травмата – най-честите 

травматични реакции, които се наблюдават при лица в контекста на наказателния 

процес, както и относно избягването на ре-травматизацията. Психическата травма се 

състои от поредица от свързани травматични събития и ситуации. Необходимо е да се 

направи разграничение между външния феномен  - събитието, и вътрешния – 

психологическата травма. 

Участниците научават за най-честите травматични реакции, които са характерни 

за лица, участващи в наказателно производство: 

 Физиологични прояви: потене, тремор, лицеви или телесни тикове, 

промяна на гласа, слухови нарушения, нарушения в говора, празен поглед, намалено 

самоуважение; 

 Емоционални прояви: страх (ужас), безпомощност, уязвимост при липса 

на защита, срам, унижение, физическа и/или емоционална болка; 

 Когнитивни прояви: объркване, натрапчиви спомени, блокиране на 

спомените, нарушени усещания и представи, трудности при анализиране на 

информацията, погрешни преценки, натрапчиви идеи, несвързана или накъсана реч по 

някои теми, лъжи, самозащитни мисловни стратегии. 

 Поведенчески прояви: тикове, избягване на стереотипни отговори, 

привързаност към някои предмети (от типа на амулетите), избягване на определени 

места, елементи, лица, които напомнят за травматичната ситуация, ритуали, (авто) 
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агресия, несвързани обяснения за появата на наранявания или на други признаци за 

преживяно насилие и т.н. 

Важно е участниците да знаят как да назоват и идентифицират последствията от 

травматичните реакции, като направят разлика между острата травматична реакция и 

по-дългосрочните реакции. Към първата спадат описаните по-горе физиологически 

прояви, характерни за реакции, непосредствено последващи агресията. Дългосрочните 

реакции сред оцелелите от насилие са разнопосочни, но никога не можем да отхвърлим 

показанията на жертва с аргумента, че реакциите ѝ не съвпадат с типичните. Научната 

литература включва т.нар. „посттравматично стресово разстройство“ (PTSD) като една от 

основните диагнози, които включват причинените от насилие нарушения на душевния 

комфорт у оцелелите жени. За този тип разстройство са типични проявите, 

класифицирани по-горе като когнитивни и поведенчески. 

Друг важен аспект, който трябва да бъде разяснен на участниците, за да са в 

състояние да направят точна оценка на състоянието на жената-жертва, респективно да 

предприемат ефективни действия, е способността да се прави разграничение между 

извънредна и спешна ситуация. Всички ситуации, свързани с насилие срещу жени, са 

спешни, тъй като поставят сериозен риск от здравна гледна точка. Това означава, че 

всяко насилие срещу жена/жени поражда професионалното и морално задължение на 

съответните експерти, които са запознати с тази ситуация, или подозират как са се 

развили нещата, да предприемат съответни действия. Насоката на тези действия ще 

зависи от това как е било разкрито насилието и какви са нуждите на жените в 

съответствие с констатираните обстоятелства, както и с нивото на понесените 

увреждания. 

В това отношение следва да се прави разграничение между: 

Извънредна ситуация: Това понятие означава, че сме изправени пред сериозно 

физическо или психологическо увреждане и/или пред ситуация, застрашаваща живота 

на жертвата, поради естеството на уврежданията или поради наличието на заплахи за 

убийство или на други обстоятелства (напр. когато нападателят разполага с оръжие или 

е под въздействието на наркотици, или има психически проблем). При такава ситуация 

е от изключително важно значение да се предприемат незабавни действия. 
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Спешност: За да се направи разграничение между извънредна ситуация и 

спешна ситуация един от критериите, е че при последната действието може да бъде 

отложено за период от 24 часа. 

Ревиктимизацията е един от най-често обсъжданите елементи, които следва да 

бъдат добре усвоени от участниците-професионалисти, загрижени за облекчаване на 

посттравматичните ефекти и за преодоляване на травмата. 

Лекторът/обучителят представя информация относно начините, по които може 

да се противодейства за ограничаване на агресивните фактори и предоставяне на 

подкрепа: 

 Разпознаване на агресията, особено на онази, която лицата си причиняват 

сами. 

 Най-важната стъпка е елиминиране - доколкото това е възможно – на 

агресивните травматични фактори. Важно е лицето да напусне травматичната среда или 

връзка и да попадне в среда, в която съществуват ненасилнически взаимоотношения. 

 Обърнете внимание на собствените си агресивни механизми (съзнателни 

или не). Никой не е имунизиран срещу извършване на насилие. 

 Разпознаване на травмата (насилствената ситуация) и на 

компенсаторните механизми. 

 Позволете на емоциите да вземат връх, докато силата им отслабне. Никое 

чувство не е вечно – всяко има начало и процес на изразяване, който в един момент 

приключва. 

 Предоставете справедлива, подходяща и адекватна информация. 

 Изяснете си действителното положение и разграничете реалност от 

мнение, нужда от желание. 

 Развийте у себе си емпатия (както и автоемпатия) спрямо емоционалната 

болка, дори когато тя не се проявява видимо. 

 Обърнете внимание на собствените си механизми на изграждане на 

отношения – особено на случаите, когато ставате вербално агресивни или 

несправедливи, както чрез оценки, така и чрез физическа агресия, дори 

непреднамерено. 
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 Елиминирайте заредените с негативизъм и неподходящи връзки в живота 

на хората, които зависят от Вас, както и, разбира се, от собствения си живот. 

 Помогнете на жертвата да преосмисли и реконструира действителността 

след травматичното преживяване. 

Важно е участниците да проявят разбиране за емоционалната раздвоеност на 

оцелелите жени в отношенията им с нападателя/нападателите, като за обичайно 

поведение, което следва да бъде разглеждано като част от процеса на преодоляване на 

насилствена връзка и не трябва да бъде осъждано в контекста на подкрепата. Именно 

стратегиите на нападателите причиняват тази емоционална раздвоеност и трудността 

на жените да прекратят насилствените връзки – например, трябва да се проявява 

разбиране за това, че оцелелите жени могат да се върнат при насилниците си няколко 

пъти, преди окончателно да се разделят с тях, за да се спасят от насилието.  

2.4. Ролята на криминалистичните и психологическите доклади 

Обучителят представя информация относно съдържанието на доклада в 

съответствие със спецификата на системата в различните държави и разяснява неговата 

важност за наказателното производство и при предявяването на иск за финансова 

компенсация за понесените от жертвата страдания. 

На държавните органи, като съдии и прокурори, би следвало да се разясни с 

ясни и недвусмислени фрази как се е стигнало до тези страдания. Разказът на самата 

жертва е и следва да бъде важен раздел на доклада. Всяка съдебна система, която си 

затваря очите за субективния ужас и безпомощност на жертвата и за това, как 

престъплението е видяно през нейните очи, няма да постигне своята цел. 

Медицинските лица, които преглеждат жертвата, следва да бъдат инструктирани 

внимателно да отбелязват и документират показанията ѝ, с минимална намеса в тях. 

Освен това, важно изискване за спазване последователността на изложението е да има 

съвпадение между получените наранявания и тяхното описание, не обратното, с което 

да бъде постигната по-голяма убедителност.  

Съдебната власт трябва да е наясно по принцип с двойствения характер на 

насилствените престъпления. От една страна, физическото нараняване води до 

страдание, временно или постоянно увреждане, както и нужда от медицински грижи и 
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рехабилитация. От друга страна, насилствените деяния водят до масивно въздействие 

върху психологическото и емоционалното здраве на жертвата. Медицинските доклади 

би следвало да включват психологическа оценка на жертвата като част от системните 

доказателства, които да подпомогнат адвокати, прокурори и съдии в тяхната работа в 

рамките на наказателното право. 

Системното документиране на психологическите последствия, преживявани от 

жертвите на насилие и насилствени престъпления, би следвало да бъде стандартно 

прилагано в производствата. Етичните аспекти и насоките при съставяне на докладите 

са сходни с общите принципи на криминалистичната оценка. Онова, което е уникално 

за психиатричните и психологическите криминалистични доклади, е че твърде често те 

се основават върху повтарящи се наблюдения и преценки.  

При оценката на такива доклади, органите на производството би следвало да се 

ръководят от различни индикатори за сериозността и интензивността на страданието. 

Всяко de novo/начално психиатрично разстройство след съответната травма е индикатор 

за нейната сериозност. Надлежната документация и третиране на подобно състояние 

трябва да намерят съответно отражение и обяснение в доклада. Органите следва да са 

наясно, че често е трудно да се установи психичния здравен статус на жертвата преди 

разследваните събития. С тази уговорка, може да бъде направено обосновано 

предположение за психо-социалните функции, професионалната и личната биография 

на жертвата на основата на липсата на предшестващи психиатрични диагнози в 

медицинските регистри. След насилствено нападение всяка промяна в поведението на 

жертвата е индикатор за временна причинно-следствена зависимост между въпросното 

събитие и началото на психиатрично заболяване. 

2.5. Процедури за докладване 

Лекторът/обучителят представя информация за основните фази на процедурата 

по насочване в работата на съответните компетентни органи и организации по 

подпомагане на жертвите. Участниците следва до получат и обсъдят информацията, 

която се предоставя на всяка фаза от този процес: 

 Идентифициране на нуждите на жертвата посредством комплексно 

проучване, което трябва да се проведе с помощта на  редица въпроси и индикатори. 



 

15 
 

Това е процес, който следва да бъде осъществен още от първия контакт със 

заинтересуваните страни – социални работници, процесуални органи и НПО. Обсъждат 

се различни начини, по които жертвата може да „влезе“ в сферата на наказателното 

право и системата за подкрепа, както и функциите и отговорностите на всяка страна. В 

тази връзка може да бъде направено разграничение между официалната 

идентификация в съответствие с правната система на съответната държава, от една 

страна, и неформалната/практическа идентификация.  

 Пълна информация относно параметрите на подпомагането на жертвата, 

структурите и страните, които ще бъдат ангажирани, както и средствата, които ще бъдат 

използвани. Всяка структура трябва много добре да разбира своята роля и отговорности, 

за да не бъде жертвата излишно препращана между различни инстанции, което би 

довело до по-нататъшна виктимизация.  

 Ангажираните страни обменят информация относно казуса, като спазват 

правилата за конфиденциалност. Нужно е и регулиране на дигиталните и недигиталните 

средства за обмен на информация. 

 Изработване на индивидуален дългосрочен план за подпомагане, 

правилата за евентуалното му променяне и етапите/календара за неговото 

актуализиране. 

 Мониторинг и оценка на подпомагането, предоставено от 

първоначалната структура и от онази, към която жертвата е насочена (т.е. кой има 

компетенцията, както и средствата за справяне със задачата). 

 Различни форми и етапи на насочване: институцията насочва към НПО и 

обратно; множество контакти с различни служби за задоволяване на различните нужди; 

възможността и важността услугите за жертвата да се организират на принципа „услуги 

на едно гише“ (one stop shop).  

 Важно е участниците да осъзнаят, че когато една жена се нуждае от 

подкрепа, предоставянето на такава е обусловено от съгласието ѝ, освен когато е в 

рискова ситуация и е нужна защита дори срещу волята ѝ.  

В края на обсъждането на този въпрос участниците следва да са в състояние да 

идентифицират ресурсите в местната община, необходими за подпомагане на 

жертвите, да разбират ролята на тяхната институция във взаимодействие с други 
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агенции и организации, да разширят набора от средства, които използват за 

подпомагане жените-жертви на престъпление. 

2.6. Синдромът на „прегаряне“ (бърнаут), косвена травма 

Насилието срещу жени е много емоционален и чувствителен въпрос. Когато 

професионалистите работят по такива случаи и следователно мислят и говорят за 

насилие, може да открият, че собствените им емоции и енергия се задействат много 

бързо. Лесно е да се почувстваш разочарован, когато си изправен пред сложни, на пръв 

поглед невъзможни за разрешаване казуси. 

Т.нар. „косвена травма“ е въздействието върху чувствителността на личността от 

всекидневната работа с хора, преживели травма, болка и до голяма степен станали 

уязвими; това въздействие включва умора, както и вторичен травматичен стрес върху 

самите професионалисти. 

Важно е да се разбере как травматичният процес засяга отношенията между 

оцелялата жертва и професионалиста, който ѝ помага. Последният, под въздействието 

на силни и неприятни чувства, които травмата може да причини като вторичен ефект (не 

като преживяване, а като съпреживяване от нейния свидетел), може да започне да 

избягва емоционален контакт с жертвата, за да си спести ужаса от травматичната 

ситуация, да се разграничи от нея и да изостави жертвата или пък да реши да взема 

решения вместо нея. Нашите реакции като професионалисти, когато сме изправени 

пред някого с травматична симптоматика и още повече – пред сложно пост-травматично 

стресово разстройство на личността - могат да се сведат от отхвърляне, осъждане, 

свръхзащита и др. и да възпроизведат силови взаимоотношения, които включват ре-

травматизирането на жертвата.  

Освен това, професионалистите, които са в постоянен контакт с лице с висока 

степен на нараняване и крехка душевност, могат да получат т.нар. синдром на 

прегарянето (бърнаут). 

Затова е важно да полагаме грижи за собствената си личност и да разполагаме 

със стратегии за емоционално оцеляване, с които се избягва този синдром. 
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Когато обсъждат този въпрос, участниците разбират по-добре какво 

представлява синдромът на прегарянето, как той се проявява и какво може да бъде 

направено за преодоляването му. Лекторът разяснява важността на синдрома, как да го 

установим, какви са индивидуалните и организационни рискови фактори, които 

засилват вероятността от развиването му. 

Синдромът на прегарянето е свързано с работата съчетание от симптоми, които 

обикновено се проявяват у индивиди без предишна история на психологически или 

психиатрични нарушения. Той е породен от несъвпадението между очакванията и 

идеалите на даден служител, от една страна, и реалните условия, в които се оказва. При 

първите етапи от проявата на синдрома индивидите усещат емоционален стрес и 

засилено разочарование от своята работа. Могат да се развият три класически 

симптома: изтощение, деперсонализация и намалени личностни постижения. 

Индивидите с тези симптоми могат да развият и неспецифични такива, включващи 

тревожност, гняв, страх или загриженост. Те могат също така да дадат израз на 

неспособността да изпитат щастие, радост, удоволствие или задоволеност. 

Синдромът може да бъде свързан и с физически симптоми, включващи 

безсъние, мускулни контракции, главоболие и гастроинтестинални проблеми. 

Участниците научават стратегии за самозащита от синдрома на 

прегарянето от типа на: 

 Как да намалят въздействието на стресиращи фактори върху своя личен и 

професионален живот. 

 Засилване на усилието за справяне. 

 Развиване на самосъзнание чрез редовни самоанализи. 

 Даване приоритет на грижите за себе си пред работата и отношенията, 

които допринасят за синдрома. 

 Поставяне на ограничения при очертаване на приоритетите. 

 Откриване на мрежи за подкрепа. 

 Стратегии за грижи за себе си: екипна супервизия, вътрешна промоция в 

рамките на организацията, специализирано и постоянно обучение. 
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2.7. Оценка на семинара 

Целта на оценката е да се узнае мнението на участниците, което ще помогне на 

обучителите по-добре да отговарят на нуждите на професионалистите при 

организиране на бъдещи подобни форуми.  

На участниците ще бъде предложено да оценят доколко семинарът е бил 

полезен за тяхната дейност – дали съдържанието на лекциите е съответствало на 

очакванията, колко от изнесеното от лекторите е било ново за тях, достатъчно ли са били 

писмените материали, предоставени на всеки от участниците, за да усвоят 

преподавания материал и да взимат активно участие в дискусиите, дали обучителните 

методи са били достатъчни за целите на обучението, дали е било предоставено 

достатъчно време за лекции, дискусии и споделяне на опит. Оценките на участниците 

на всичките тези въпроси следва да бъдат анонимни. 

В зависимост от състава на аудиторията и от екипа на обучителите, участниците 

също така могат да бъдат запитани какви правни и политически препоръки могат да 

предложат с оглед подобряване и улесняване на тяхната всекидневна работа. 

Отпечатването и разпространението сред законодатели и политици на аналитично 

резюме може да бъде важен резултат от обучението. 

Освен анонимния въпросник, би било интересно да се направи и качествена 

оценка с помощта на поредица въпроси в края на сесията. 

 

 


