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 РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

 ЛАТЕНТНИ ДЕЯНИЯ

 НЕЗАЩИТЕНОСТ НА ЖЕРТВИТЕ

 ПОВТАРЯЕМОСТ

 НАРАСТВАЩ ИНТЕНЗИТЕТ

VS

 ИНФОРМИРАНОСТ НА ЖЕРТВИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

 ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД НА 
ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ



ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ



 Пляскане, блъскане, бутане, удар с юмрук, бой, драскане, 
душене, хапане, сграбчване, разтърсване, плюене, 
изгаряне, усукване на част от тялото, принудително 
поглъщане на нежелана субстанция

 Употребата на битови предмети, за да се удари или 
намушка жена, използвайки оръжие (ножове, пистолети).

Физическо насилие 

Физическа сила, която води до телесни наранявания, болка 
или увреждане. Степента на нараняването варира от 
минимално увреждане на тъканите и счупени кости до 
необратими наранявания и смърт. Действия на физическо 
насилие включват:

UNFPA-WAVE, “Укрепване на отговора на здравната система спрямо насилието,

основано на пола в Източна Европа и Централна Азия” (2014), стр. 20.



 Изнасилване или друг вид сексуално насилие

 Нежелано сексуално посегателство или сексуален тормоз (включително 
искане за секс в замяна на служебно издигане или висока оценка в 
училище)

 Трафик с цел сексуална експлоатация

 Принудително заснемане на порнография

 Насилствено забременяване, насилствена стерилизация, принудителен 
аборт.

 Принудителен брак, сключване на брак в ранна детска възраст

 Генитално осакатяване на женски полови органи

 Тест за девственост

 Кръвосмешение.

Сексуално насилие* 
Всеки сексуален акт, опит за сексуален акт, нежелани сексуални 
коментари или намерения, опити за трафик, или друг вид действия срещу 
сексуалността на дадено лице, както и употребата на принуда от лице, без 
значение неговата връзка с жертвата, във всяка обстановка, включително, 
но не ограничено до дом и работно място. Действия на сексуално насилие 
включват:

*СЗО, “Световен доклад за насилието и здравето” (2002), стр. 149.



 Заплахи за насилие и посегателство срещу жена или неин
близък чрез думи или действия (например преследване
или показ на оръжие)

 Тормоз и нахвърляне на работното място

 Унизителни и обидни коментари

 Изолиране и ограничение на комуникацията

 Използване на деца от интимен партньор-насилник с цел
да контролира или нарани жената. Тези действия
включват както насилие над деца, така и насилие над
жени.

Психологическо насилие (емоционално насилие)

Действие или съвкупност от действия, които пряко вредят на
психологическата неприкосновеност на жената. Действия на
психологическо насилие включват:



 Забрана на жената да работи

 Изключване на жената от финансови решения в 
семейството

 Задържане на пари или финансова информация

 Отказ за плащане на сметки или поддръжка за нея или 
децата

 Унищожаване на съвместно притежавани активи.

Финансово насилие 

Използва се, за да се отрече или контролира достъпът на 
жената до ресурси като време, пари, транспорт, храна или 
дрехи. Действия на финансово насилие включват:



Издадени заповеди за защита от домашно насилие



Пол  и възраст на пострадалите от домашно насилие в България, 2016 г. - 2018 г.
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ЛЕСНО Е ДА
ОБВИНИШ...,

ТРУДНО Е 
ДА 
ДОКАЖЕШ!

А  ОЩЕ ПО-ТРУДНО Е ДА ОПРОВЕРГАЕШ 
ОБВИНЕНИЕТО!
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