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Фондация ‘Български център за 

джендър изследвания’ (БЦДИ) въз 
основа на резултатите от проекта до 
момента и на събраната информация 
от 17 деца на възраст между 8 и 17 
години. Децата са клиенти на 
социална услуга ‘Детски контактен 
център’, Кризисен център и 
Консултативен център за жертви на 
домашно насилие в София и Варна, 
които са свързани и си сътрудничат с 
Фондацията.  

 
Целта на методологията е да овласти 
децата, които са в ситуации на 
конфликти и насилие между 
родителите, като събира 
информация за възгледите на децата 
по отношение на тези  ситуации.  За 
постигането на тази цел е разработен 
въпросник, подходящ за деца в 
училищна възраст. Общото 
впечатление при интервютата е, че 
децата проявиха увереност и 

въпросите бяха точно тези, на които 
те са се почувствали способни да 
отговарят. 

Рисунките на децата са 

полезни за 

изследването, тъй като 

на две от рисунките те 

рисуват смъртта на 

родителите си, с които 

не живеят. 
Приложихме методите на рисуване, 
които са основно средство за 
изследване и терапия при работа с 
деца.  Психологията ги нарича 
проективни  методи, тъй като чрез 
рисуване детето разкрива скрити, 
противоречиви – болезнени 
моменти, за които не намира начин 
да ги комуникира с думи.  

Въпросниците бяха попълнени от  
9 момичета и 8 момчета на възраст от 8 до 17 години.  

Всички деца посещават училище и не са прекъсвали обучението си. 
70%  от децата  демонстрират развита толерантност  по отношениe 
на семейни отношения, при които родителите крещят един  на друг 

или си разменят  удари. На въпроса ‘Хората в дома ви крещят ли 
един  на друг и това често ли се случва?’ 14 от децата отговориха 
„да, относително често’. На въпроса ‘Удрял ли е единият родител  

другия и колко често се случва това?'12 от децата отговориха 
‘понякога’. 

Това заключение можем да направим от отговорите на децата на 
въпросите: ‘Споделили ли сте с някого за тези взаимоотношения в 

семейството и с кого? ‘ И ‘На кого бихте се обадили в случай на 
конфликт в семейството?’.Отговорът на 12 от децата е ‘не бих 

споделил/а’ и ‘не бих се обадил/а’. 

80% от анкетираните деца нямат опит в съдебни заседания. Децата 
нямаха представа какво е съдебен процес и  

какво се очаква от тях.14 от децата не биха казали нищо на 
родителите си,  защото не вярват, че ще  

ги чуят/изслушат. 

http://www.bgrf.org/?lang=11
http://www.bgrf.org/?lang=11
file:///C:/Users/Таня/Downloads/an%20interview%20questionnaire
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Чертежът на елемента ‘глава’може да 
изразява  идеята на детето за този 
човек. Добре изобразеното лице на 
рисунката е свързано с комуникация, 
то е най-изразителната част от 
човешката фигура. Когато детето 
рисува сетивните органи на лицето - 
очи, нос и уста, то / тя изразява добра 
комуникация, интерес към себе си и 
другите. Подчертани големи, кръгли 
очи със зеници като точки – това 
може да означава  страх и силно 
безпокойство. Липсата на уши може 
да означава нежелание за слушане на 
другите и остра реакция на критика. 
Липса на врат може да означава 
незрялост. Много тънки ръце - 
зависимост, нерешителност, нужда 
от грижи. Когато тялото е 
несъразмерно голямо –това говори за 
чувство на неудовлетвореност. 
Късите и тънки крака може да са 
израз на несигурност. 
 
Поставянето на фигурата на детето 
както в полето за рисуване, така и в 
композицията на изобразени членове 
на семейството показва как се 
чувства детето в обкръжението на 
своите роднини. Липсата на фигурата 
на един от родителите може да е 
доказателство за емоционални 
конфликти и негодувания. 
Обикновено зад това се крие 
травматично преживяване, чувство 
на отхвърляне, безпокойство, 
заплаха. 
 
Методологията на  проекта и в 
контекста на ситуацията в България 
за интервюираните деца, включва 
дейности за овластяване на деца, 
които са жертви и свидетели на 
конфликти и насилие в семейството. 
 
Целевата група са деца, 
идентифицирани  като жертви на 
домашно насилие в семейството или 

свидетели на такова насилие. Целите 
на директната работа с деца и 
получаването на информация са 
ориентирани в две посоки: 
разпознаване на травмата и 
осигуряване на социална, правна 
защита и превенция на повторната 
виктимизация след включване в 
социални програми и работа с 
държавни институции, включително 
съдебната власт. На основа на 
резултатите от проекта, фондация 
БЦДИ и партньорите й ще 
предприемат допълнителни 
дейности. 
 
Проведените от децата интервюта 
показват необходимост от 
предоставяне на специални социални 
услуги в България за деца, които са 
жертви и свидетели на насилие. Тези 
услуги трябва да способстват за 
управление на кризата с насилието, 
осигуряване защита и основните 
нужди на клиентите, намаляване 
негативните последици и за 
развитие на личностновите ресурси в 
подкрепа на социалната 
реинтеграция на детето - жертва. 
 
Има спешна нужда да се осигури 
достъп до професионална помощ и 
подкрепа за децата жертви, с цел 

• Минимизиране на  риска от 
повторна травма.  

• Намаляване щетите и 
негативните последици до 
възможно най-ниското ниво и 
във всеки случай за постигане на 
положителна промяна. 

• Намаляване на негативните 
преживявания, предотвратяване 
или намаляване на 
потенциалните негативни 
последици от психологическата 
травма. Мобилизиране на  
ресурсите на детето.  
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• Осигуряване на психологически 
грижи за детето, подложено на 
насилие и на свидетелите на 
насилие, с цел да им се помогне 
да се върнат към адаптивно ниво 
на функциониране. 

• Съдействие за осигуряване на 
координирана 
мултидисциплинарна и 
междуинституционална 
подкрепа на децата. 

На първо място, има нужда от 
психологическо консултиране, което 
в краткосрочен план може да 
разгледа конкретни проблеми 
(проблеми в общуването, 
преживяване на травматични 
събития, симптоми и справяне с тях, 
адаптация, справяне с определени 
житейски задачи и др.): 

• Изучаване на отношението на 
детето към проблема с насилието 
и подобряване на разбирането му 
за него;  

• Идентифициране на подходящи 
стратегии за справяне с 
насилието и подкрепа в процеса 
на тяхното прилагане. 

 Като цяло психологическото 
консултиране има за цел да 
изгради нови и по-ефективни 
поведенчески стратегии за 
справяне с настоящата житейска 
ситуация на детето. То е 
ориентирано към вземане на 
решения и мобилизиране на 
ресурси за автономно и 
пълноценно функциониране на 
детето. При работа с девиантно 
поведение процесът на 
консултиране е насочен към 
управление на агресивни 
импулси, насочване на 
агресивната енергия към 
социално приемливи дейности и 

зачитане на границите и нормите 
на поведение. 

Директната работа с дете се 
фокусира върху емоционалните му 
връзки / привързаности. Още от 
първата среща с детето нашето 
внимание трябва да бъде насочено 
към намиране и изграждане на точно 
разбиране кои хора и места са обекти 
на привързаността на детето. Това 
могат да бъдат родители, учители, 
приятели, съседи, братя и сестри, 
други членове на семейството или 
домашни любимци. Ако връзките на 
детето не бъдат разпознати и 
разбрани от социалния работник, 
свързаните с тях чувства и 
конфликти могат да останат 
неизказани и неразрешени и да 
намерят своето проявление много 
по-късно като ‘лошо’ поведение. 
 
Когато детето е отделено от 
семейството си, то е изложено на 
риск да загуби чувството си за 
идентичност. Със загубата на 
семейството то чувства, че част от 
него е загубена и че тя вече не е 
ценна. Ето защо изграждането на 
знанието за това какво е детето е 
важна част от нашата работа. 
Научавайки за семейството и 
корените си, приемането му за себе 
си се подобрява и детето  се 
освобождава от самообвинение за 
случилото се. Основната задача е да 
разберем как детето си обяснява  
своята личност. Без да знаем какво се 
случва с детето, не можем да го 
представим честно и искрено пред 
общността. 
 
Преживяванията на детето за вина, 
изключване, страх, отхвърляне 
поради това, че е ‘лошо’, 
невъзможност да бъде обичано и 
харесвано, най-често се отразяват в 
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историята, която самото дете 
разказва за себе си. Когато работим с 
дете, трябва да му помогнем да 
развие своята история по начин, 
който е разбираем и структуриран. 
Важно е това да е истинска и честна 
история за неговия/нейния произход 
и събитията от неговия/нейния 
живот. Възрастта на детето не трябва 
да бъде пречка и ние трябва да 
намерим подходящите изразни 
средства за това (например за най-
малките чрез игра). 
 
Това ще коригира възможни 
неточности във възприятията и 
спомените, например за 
възприемането на родителите, които 
най-често се идеализират (напр. че 
детето е отвлечено от майката, че 
виновно  за насилието или че това 
просто не са неговите истински 
родители и т.н.). 
 
На детето се дава възможност да се 
изразява в защитена среда и пред 
лице, на което вярва. Има 
възможност да изрази чувствата си 
на вина и отговорност за случилото 
се, както и  гнева и болката в 
резултат на насилието. (Ако това не 
се случи, по-късно този гняв и болка 
могат да се трансформират в трудно, 
неконтролируемо или престъпно 
поведение). Това намалява 
тревожността и повишава 
самочувствието и самооценката на 
детето. 
 
При среща с нови хора детето ще има 
социално приемливо и логично 
обяснение кое е то и как се е озовало 
в дадена ситуация. В противен случай 
детето, оставено на себе си, 
несигурно как реалните факти ще 
бъдат приети от другите, е 
принудено да търси собственото си 
обяснение и да изфабрикува друга, 

по-приемлива за другите, според 
него история, която води до много 
често до степен то да бъде 
заклеймено като мечтател или 
лъжец. Работата по историята на 
детето е дълга, систематична. След 
като започне, не трябва да се 
изоставя. (Възможно е напр. да се 
напише книга за живота на детето, 
илюстрирана със снимки) 
Попълнените въпросници и детски 
рисунки показват, че често децата, 
които са жертви на насилие, имат 
фалшива, непълна или изкривена 
представа за семейството, неговите 
задачи и функции. Добре е знанията 
им да се допълват с точна 
информация. Детето предава и 
проектира върху нас своите чувства 
от минали важни връзки. 
Чувствителното и внимателно 
използване на трансфера може да 
даде на детето възможност за 
коригиращо преживяване. 
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Анекс: Въпросник за 

събиране на 

информация за това 

какво виждат децата в 

ситуациите на домашно 

насилие 
Предварителни инструкции за 
запознаване на детето с текущото 
интервю: представете се на детето и 
му дайте възможност да се запознае 
със ситуацията, в случай че то не е 
запознато с нея. Обяснете му 
накратко, че ще му задавате въпроси, 
на които той/тя може да не отговори, 
ако не иска, но може просто да каже 
‘не знам’. 
 
Въпросникът е анонимен и ще се 
използва само за целите на 
изследването. 

1. Пол 

2. Възраст 

3. Той/тя в кой клас в училище учи? 

4. Какво най-много му/й харесва в 
училище?  

5. Кое е любимото му/й занимание 
у дома? 

6. Как би определил/а връзката с 
баща си / майка си? 

 много добра 
 добра 
 средна 
 лоша 
 много лоша 
 не съществува 
 не зная / няма отговор   
 нямам майка / баща 

7 За какво най-често разговаряте с 
баща си / майка си? 

8. Когато в дома ви се вземе 
решение по въпрос, който ви 
засяга, смятате ли, че вашето 
мнение е взето предвид в 
достатъчна степен? 

 зачита се 
 не се зачита 
 понякога е уважавано, понякога 

не   
 не знам / няма отговор 

9. хората  в дома ви крещят ли си 
един на друг и често ли се случва  
това? 

 не 
 рядко 
 понякога 
 да, сравнително често 
 да, често 
 не знам / няма отговор 

10. Колко често сте били свидетели 
на подобни ситуации? 

 винаги 
 понякога 
 не знам / няма отговор 

11. Удрял ли е някой от родителите 
другия  родител колко често се 
случва това? 

 не 
 рядко 
 понякога 
 много често 
 не знам / няма отговор 

12. Какво бихте искали да кажете на 
родителите си в тези ситуации? 

  ..................................................................  
  ..................................................................  

13. Какво очаквате да чуят 
родителите ви? 

  ..................................................................  
  ..................................................................  

14. Изслушвали ли ли са те някога в 
съдебна зала и по какъв повод? 
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 да 
 не 
 когато е имало насилие  
 по време на развода на 

родителите  
 по друг повод   
 няма отговор 

15. Какъв въпрос би искал/а да чуеш 
от съдията? 

  ...................................................................  
  ...................................................................  

16. Някога бил/а ли си свидетел или 
жертва на домашно насилие? 

 да  
 не  
 не знам  
 няма отговор 

17. Знаеш ли какви са правата на 
детето в случаи на домашно 
насилие? 

  ...................................................................  
  ...................................................................  

18. Знаеш ли къде да  намериш 
информация за защита от 
домашно насилие? 

 от приятел  
 от брат/ сестра  
 от учител  
 полиция  
 други 

19. Споделили ли сте с някого за тези 
взаимоотношения в семейството 
и с кого? 

 Да  
 Не  
 Не бих споделил/а 

20. На кого бихте се обадили в 
случай на конфликт в 
семейството? 

 роднини от семейството  
 приятел  
 полиция  

 учител   
 не бих се обадил/а  
 друго 

21. Смяташ ли, че твоите родители 
чуват/разбират това, което ти 
искаш? 

да  
не  
 не зная  
 нямам отговор 

22. Мислиш ли, че в съда те са чули и 
разбрали /и пред други 
институции  твоето мнение? 

 да  
 не  
 не зная  
 нямам отговор 

23. Ако можеш да промениш нещо, 
какво би предложили как 
мислиш, че ще се развият 
нещата? 

  ..................................................................  
  ..................................................................  

24. Ако трябва да нарисувате какво 
се е случило с вас и как изглежда 
ситуацията с родителите ви, 
какво ще нарисувате? 

  ..................................................................  
  ..................................................................  

Рисунки😊☹ 
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ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА ОТ 

ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ  

РАЗГЛЕДАНИ  ОТ  

СОФИЙСКИ  

РАЙОНЕН СЪД  ПРЕЗ  

2020 Г.  С 

ДОПУСНАТИ 

НАРУШЕНИЯ НА 

ПРАВАТА НА 

ПОСТРАДАЛИ ДЕЦА 

1. Гражданско дело от 2019 г.  

По делото молители са майка и двете 
й деца – непълнолетно момиче и 
малолетно момче. Бащата е 
извършил физическо насилие над 
майката и момичето в присъствие на 
по-малкото момче. Непълнолетното 
момиче отправя искане до съда да 
бъде изслушано в съдебно заседание. 
Съдът отказва да изслуша момичето 
с аргумента, че то не е страна по 
делото, въпреки императивната 
разпоредба на Закона за закрила на 
детето, според която всяко дете, 
навършило 10-години задължително 
се изслушва, когато участва в 
съдебна или друга процедура. С 
решението си съдът издава заповед 
за защита в полза само на майката и 
дъщеря й, въпреки че насилието е 
извършено и в присъствието на 
другото дете. 
 

2. Гражданско дело от 2019 г. 

Молители по делото са майка и двете 
й деца – бебета. Съдът издава 
заповед за незабавна защита в полза 
на майката и децата. В първото по 
делото заседание съдът допуска 
пространни обяснения на адвоката 
на извършителя и на самия 
извършител, в които те обясняват, че 
майката лъже, че тя и децата са 
пострадали от насилие с цел да лиши 
бащата от контакти с децата. 
Съдията по делото казва на 
извършителя да подаде молба за 
изменение на заповедта за незабавна 
защита, като добавя, че тя ще се 
погрижи постановената заповед да 
бъде изменена, за да може той 
необезпокоявано да вижда децата си. 
Съдията казва, че съдът трябва 
много да внимава, когато издава 
заповеди за незабавна защита, тъй 
като наскоро един извършител на 
домашно насилие се бил запалил 
заради издадената срещу него 
заповед за незабавна защита. 
Няколко дни по-късно извършителят 
по настоящето дело подава до съда 
молба за изменение на издадената 
заповед и съдът я отменя изцяло, 
като оставя майката и децата без 
всякаква защита. Няколко месеца по-
късно същият мъж извършва нов акт 
на домашно насилие над майката и 
децата й. 

3. Гражданско дело от 2020 г. 

Това дело е образувано по молба на 
същите молители – майката и двете 
бебета изменено заради извършен 
спрямо тях нов акт на домашно 
насилие от страна на бащата, след 
отмяната на заповедта за незабавна 
защита по дело № 2. Съдът издава 
заповед за незабавна защита само в 
полза на майката. По-късно съдът 
постановява решение, с което 
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отхвърля молбата на майката и 
децата със следните мотиви: „на 
процесната дата ищцата не е дала 
децата на ответника за 
осъществяване на определения от 
съда режим на контакти, при което 
напълно естествено и разбираемо 
той я е нагрубил и обидил – няма как 
в това положение да й подари китка 
цветя“. Тук следва да се отбележи, че 
майката е отказала на бащата да 
вземе децата със себе си, тъй като на 
процесната дата те са били болни с 
предписано домашно лечение, което 
е доказано по делото с писмени 
доказателства. 
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РИСУНКИ НА 

ДЕЦАТА 

 
 

  



11 

 
 

 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА ДЕЦА, КОИТО СА ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ НА КОНФЛИКТИ И НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО  
Януари 2021 г. 

 

 
  



12 

 
 

 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА ДЕЦА, КОИТО СА ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ НА КОНФЛИКТИ И НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО  
Януари 2021 г. 

 

 



 

 

За проекта IJCC 
Проектът ‘Подобряване на правосъдието във 

връзка с контактите с децата, пострадали от 

домашно насилие’ (IJCC) има за цел да 

подобри участието на децата и младежите 

във вземането на решения относно контакта 

с деца от семейства, засегнати от домашно 

насилие. 

 

 Под ‘контакт с дете’ имаме предвид 

комуникацията (като телефонни разговори 

или прекарване на време) между дете и 

родител, които не живеят редовно заедно. 

 Под ‘участие’ имаме предвид човешките 

права на децата съгласно Конвенцията на 

ООН за правата на детето (UNCRC). Децата 

имат редица права за участие, включително 

правото да изразяват свободно своите 

възгледи по въпроси, които ги засягат, и 

тези възгледи да бъдат разглеждани 

сериозно. 

 

‘Подобряване на правосъдието във връзка с 

контактите с децата, пострадали от домашно 

насилие’ е проект в пет европейски държави 

(България, Кипър, Португалия, Румъния и 

Шотландия), който започна от месец 

ноември 2018 г. и продължи до месец януари 

2021 г. Всяка държава проучва модели за 

участие на деца и младежи и работи със 

заинтересованите страни за премахване на 

бариери пред механизмите, които 

подпомагат участието на децата и 

младежите и засилването на тези 

механизми. 

 

Повече информация се предлага на нашия 

уебсайт. 

 

 

Нашите млади 

съветници 
Проектът ’Подобряван

е на правосъдието във 

връзка с контактите с 

децата, пострадали от 

домашно насилие’ 

получава съвети от 

група млади експерти, 

наречена ‘Yello!’, които имат опит във 

вземането на участие. Младежите са на 

възраст между 12 и 18 години и са 

преживели домашно насилие. 

Подкрепа 
Ако търсите съвет или информация за 

домашното насилие, е на разположение 

помощ. Мрежата Women Against Violence 

Европа разполага с информация за 

специализирани услуги в цяла Европа 

www.wave-network.org/find-help 

Финансиране 

Този документ се 

финансира от 

програма ‘Права, 

равенство и 

гражданство’ на 

Европейския съюз 

(European Union’s Rights, Equality and 

Citizenship Programme) (2014-2020). 

 

Съдържанието представя единствено 

възгледите на автора и е изцяло негова 

отговорност. Европейската комисия не 

поема никаква отговорност за използване на 

съдържаната информация. 
www.ed.ac.uk/education/ijcc 

 

Ако имате нужда от този документ в друг формат, като например уголемен шрифт или цветен фон, моля, 
свържете се с Грейс Конг на Grace.Kong@ed.ac.uk или +44 (0) 131 651 6459 [*Моля, обърнете внимание, че 
в момента тя работи от вкъщи по време на карантината във Великобритания и няма да може да отговори 

на обажданията ви от нейния офис.] 

http://www.wave-network.org/find-help
http://www.ed.ac.uk/education/ijcc

