
„ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО: ЗА ПО-ЕФЕКТИВНИ МЕСТНИ УСЛУГИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ 

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА - СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ (CHILDREN FIRST)“
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ 

ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ 

В КРИЗИСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ



Домашното насилие засяга всяко четвърто семейство в

България (по данни на Ноема). Пострадалите от домашно

насилие живеят в непрекъснат страх и ужас, срам и вина,

вярвайки, че няма кой да им помогне. В пандемията

случаите на насилие срещу жени в България са се

увеличили с 80%. Страната обаче не публикува

официална статистика.
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„В рамките на извънредното положение, съпоставяйки със
същия период в предходната година, количеството на
обаждания се е повишило. Данните подкрепят тезата, че
социалната изолация увеличава домашното насилие. От
март 2020г до момента случаите са доста по-специфични,
в по-висока степен на ескалация – и на физическото
насилие, и на психическия тормоз“

Всеки един пострадал е добре да знае, че няма
прекалено прибързана реакция при насилие. Дори това
да бъде само едно обаждане на горещ телефон. Най-
малкото, за да се получи обективно външно мнение. Това
обикновено е достатъчно „ да падне едната плочка на
доминото, за да почнат да падат и останалите“
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В България са разкрити и действащи:
13 Кризисни центрове за жертви на домашно

насилие( за жени и деца)

15 Консултативни центрове

Национална гореща телефонна линия за пострадали

от насилие 0800 1 8676 и на телефон – 02 981 7686

Безплатна денонощна линия за професионална

подкрепа на жертви домашно насилие – 0800 11 977.

Открити и горещи телефонни линии към НПО

Национална телефонна линия за деца 116 111

Тел 112
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“Нормални кавги като във всички семейства …. 
” Домашното насилие  може да причини смърт 

В България не се води официална статистика колко
са пострадалите от домашно насилие - както жени,
така и мъже и деца. Само МВР поддържа данни,
според които за 2020 г. българските съдилища са
издали 3057 ограничителни заповеди. 349 от тях са за
насилие спрямо мъже, 898 спрямо деца и най-много -
2500 спрямо жени. По данни на гражданския
мониторинг по време на домашно насилие в
партньорска връзка са убити 15 жени, а в медиите е
съобщено за още пет жертви.
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Домашното насилие ескалира през първите 6 месеца на 2021 г.
- три пъти повече от преди пандемията - Три пъти повече
досъдебни производства за домашно насилие са наблюдавани
и решени от прокурорите в Софийска районна прокуратура
(СРП) през първите шест месеца на 2021 г. в сравнение със
същия период през 2019 г. Данните показват, че през
последните 2 години, които бяха белязани от епидемията от
Ковид-19, има сериозен ръст на сигналите за престъпления,
свързани с домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра
на Софийска районна прокуратура. За периода от 01.01.2021 г.
до 30.06.2021 г. в Софийска районна прокуратура са заведени
700 преписки за домашно насилие, от тях са образувани 127
досъдебни производства. От 1 януари до края на юни 2020 г. за
домашно насилие за заведени 564 преписки, а от тях са
образувани 116 досъдебни производства. За същия период през
2019 г. има 344 преписки и 40 досъдебни производства за
домашно насилие.



За първите шест месеца на 2021 г. от образуваните 127
досъдебни производства –118 са решени, а петима души са
осъдени ефективно и вече излежават присъдите си в затвор.
За същия период решените досъдебни производства през
2020 г. са 76, а за 2019 г. са 15. Видно от отчетите за първото
шестмесечие за 2021 г., 2020 г. и 2019 г. работата в условия на
пандемия не е попречила на ефективността прокурорите в
СРП. За първите шест месеца на 2021 г. са получени 80
сигнала, касаещи закани за убийство в условията на домашно
насилие, от които са образувани 34 досъдебни производства,
а 48 са решени. За същия период на 2020 г. за закана за
убийство в условията на домашно насилие са образувани 80
досъдебни производства, 48 са решени. През първите шест
месеца в годините, белязани от пандемия - 2020 и 2021 г., в
Софийска районна прокуратура са образувани и много
преписки за нарушени заповеди за домашно насилие – през
2021 г. са 41, 34 от тях са решени, а през 2020 г. са образувани
58, от които 33 са решени.
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В Кризисните центрове за жени и деца жертви на
домашно насилие към „Алианса за защита от насилие,
основано на пола“ за 2020г.

Брой настанени  - 169 лица, от които 71 са деца.

В Консултативните центрове за 2020г.
Консултирани пострадали – над 1400 лица
Психологични консултации - 4305
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Информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 
за 2020 година

През 2020 г. на НТЛД са постъпили 61 212 обаждания, с 11 453 повече (19 %) от 2019 г.,
когато входящите повиквания са били 49 759. Най-много обаждания има през периода
от месец май – 6564 до месец август – 6829, след което има лек спад на обажданията
през септември на 5081 и значително намаляване през месеците ноември и декември.
Проведените консултации за 2020 г. са 19 345 са с 51 % повече от 2019 г., когато са
били 9775. Данните показват, че броя на проведените консултации в периода от месец
януари - 666 до месец април – 813 е сравнително по-нисък в сравнение с месеците,
след май до края на календарната година, когато са отчетени стойности с почти тройно
и четворно повече консултации - май – 1923, юни – 2009, юли 2789, август – 1989.
Цифрите показват завишен брой на консултациите и в месеците, през които има спад
на обажданията – септември – 1989, октомври 1959 и т.н. Лицата, които са потърсили
информация на НТЛД са 861, като през месеците юни са най-много – 112, през
септември 100, а най-малко през месеците ноември и декември – по 30. Запазва се
тенденцията, на линията да се се консултират деца най-често по темата за
взаимоотношенията (47%) и семейните проблеми (19%). Постъпилите обаждания, при
които е съобщено за насилие над дете попадат на трето място в системата на линията
с 11%.
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Информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 
за периода 01.01.2021– 30.06.2021 година

Данните от информационната система на Националната телефонна линия за деца 116
111 показват, че за посочения период са регистрирани 19 067 обаждания от деца и
възрастни. От тях проведените консултации за оказване на психологическа подкрепа са
7397, като най-много са регистрирани през месец януари 3464 и най-малко през
февруари 2752. През последните месеци се наблюдава тенденция за увеличение на
продължителността на консултациите по сериозни теми и оказана подкрепа на деца, в
сравнение с броя на обажданията с цел получаване на информация, които за
посочения период са 273. През първото шестмесечие на 2021 г. на линията са
постъпили 5 624 обаждания от деца, като най-много са регистрирани тези от момчета –
2770, следвани от момичетата 1983. Подобни обаждания най-често са обвързани с
водене на дела за развод между родителите и упражняване на родителски права. В
тази връзка и данните показват, че обажданията от страна на лица, които се представят
за бащи са 337, а тези от майки 246. През последните месеци се наблюдава увеличена
сензитивност от страна на лица, които се представят за съседи и съобщават тревожна
информация по отношение на грижата за децата или твърдят, че в дома на определено
семейство се извършва насилие над дете. Тези обаждания са 83 за шестмесечието
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Тези тревожни данни показват, че жертва на насилие далече не са само жени.
Всеки може да стане жертва на насилие, без значение от пол, икономически статус,
образование и обществено положение и точно по тази причина промените в
нормативната уредба засягат широка група от хора. Налице е необходимост от
предприемане на ефективни мерки, включително и промени в нормативната уредба, с
които да се предотвратяват случаите на домашното насилие. Такива мерки са още по-
нужни в момента, за да се противодейства на задълбочаващия се проблем.

11



Институцията на омбудсмана последователно защитава позицията, че
са необходими промени в нормативната уредба, за да се осигури както по-ефективна
защита на пострадалите от домашно насилие, така и съвременни механизми
за превенция на това явление. В духа на препоръките на Комитета за
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените към
Република България в рамките на VIII Периодичен доклад за България
(CEDAW/C/BGR/CO/8/19.02.2020г.) е отпраправила конкретни предложения за
изменение и допълнение на нормативната уредба, които са възприети в
предлагания за обсъждане законопроект за по-ефективна защита на жертвите и
резултатна превенция на домашното насилие.

За домашното насилие и последствията от него върху живота на хората
трябва да се говори открито и експертно за да се осъзнае, че насилието в дома не е
проблем само на един човек, на една двойка, на едно семейство, а е проблем на
цялото общество. В борбата с домашното насилие трябва да се вложат повече
ресурси и усилия в превенцията, защото дори практиката на други държави сочи, че
увеличаването на размера на наказанията за извършителите не са дали
положителен резултат в борбата с домашното насилие и не се е стигнало до
намаляване на случаите на домашното насилие.
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Изключително важно е сенсибилизирането на
обществото, така и на отделни членове и семейства
към насилие. Трябва да говори за насилието, да се
подават сигнали и да се търси помощ и подкрепа, да
се увеличат услугите за тази целева група в страната.
Изключително важно е да съхраним психичното
здраве за да може да продължим напред.

И да не забравяме нещо много важно ДА ЖИВЕЕШ
БЕЗ НАСИЛИЕ Е ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ!
.

Благодаря Ви за Вниманието!
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