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ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 Изготвен с активното участие на представители на 

неправителствените организации и благодарение на тяхно лобиране 

внесен за разглеждане в Народно събрание;

 Обнародван в ДВ, брой 27 от 2005 г.;

 4 пъти е допълван и изменян - бр. 82 от 2006 г.; бр. 102 от 2009 г.; бр. 

99 от 2010 г. и бр. 50 от 2015 г.

 Отговорността по този закон не изключва гражданската,

административнонаказателната и наказателната отговорност на 

извършителя.

 Производството по ЗЗДН обаче предлага на пострадалото лице един 

специфичен набор от мерки за защита, които не са достъпни в 

рамките на наказателния процес.



Първи контакт с жертва на домашно насилие

• Обикновено сигналът постъпва в оперативната дежурна 
част на РУ чрез единния спешен тел. 112;  

• Най често сигналите са подавани от съседи, само в около 
25 % от случаите се обаждат самите пострадали и в много 
по-редки случаи - децата им или други техни близки и 
приятели;

• Сигналите, постъпващи в оперативната дежурна част   
често са неспецифични - за дочут шум, плач, викове и не 
съдържат ясна информация, че се касае за домашно 
насилие; 

• Хората, подали сигнала в повечето случаи отказват по-
нататъшно съдействие на полицията при разрешаване на 
случая. 



КАКВА Е РЕАЛНОСТТА?

• Повечето от сигналите са нощно време и през почивните 

дни;

• Липсва автоматизирана информационна система за 

въвеждане на всички случаи на домашно насилие;

• Невъзможност да се прецени достоверността на сигнала и 

да се събере максимално количество информация;

• При пристигане на място на полицейския екип, никой не го 

посреща и не му съдейства;

• Липсват свидетели, съседите обикновено отказват.

• Жертвата не желае да подава молба, иска само насилника 

да бъде изведен от домът й.



Полицаите, реагиращи на сигнала за домашно насилие:

 запознават пострадалото лице с възможността за подаване на молба до 
районния съд за издаване на заповед за незабавна защита.

 обсъждат с пострадалото лице възможността да остане при приятели, 
близки или да отиде в кризисен център; 

 осигуряват транспортирането на лицето до безопасно място, в рамките 
на същото населено място, ако пострадалото лице няма друга 
възможност и желае;

 оказват съдействие за вземане на вещи от първа необходимост в случай, 
че пострадалото лице предпочита да напусне жилището;

 при желание от страна на пострадалото лице, му предоставят адреси за 
връзка с организации, предоставящи социални услуги на лица, 
преживели насилие;

 предоставят на пострадалото лице координати за връзка с разследващия 
служител или полицейския инспектор.



Какво ни пречи да бъдем по-ефективни:

 Липсата на документ регламентиращ координацията между
институциите имащи правомощия и задължения по Закона за защита от
домашно насилие;

 Необходимост от законодателни промени в ЗЗДН, НК и НПК –
криминализиране на част от формите и проявленията на домашно
насилие, като престъпления;

 Назначаване на специализирани служители за работа с жертви на
престъпления, в частност домашно насилие;

 Въвеждане на алгоритъм за оценка на риска. Обучения на специалисти;

 Необходимост от държавна политика и воля за справяне с домашното
насилие;

 Целево финансиране на проекти насочени към превенция, подкрепа на
жертви и работа с извършители на насилие;

 Работещи ефективни програми за работа с насилниците;

 Повече места за защита и подслон на пострадалите – шелтъри.



Директиви на Еропейския парламент

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 13 декември 2011 г. относно 
европейската заповед за защита;

ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 25 октомври 2012 г. за 
установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите 
на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета;

ДИРЕКТИВА 2013/32/ЕС НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНЕТО! 
ОЧАКВАМ ВАШИТЕ 
ВЪПРОСИ!

Инспектор Пенка Стоянова 
служебен тел: 2-99-31и 
0898/70-21-03 
pstoianova.150@mvr.bg


