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Протокол за проведена конференция с представители на държавните институции 

и заинтересованите страни 

 

по проект «Превенция на домашното насилие сред възрастни хора» 

№ 93-00-272/03.12.12 

                     

Дата на срещата: 

 

11.07.2013  

Място: 

 

Хотел „Св. София” 

 

ул. „Пиротска”  № 18 

Участници в 

срещата: 

 

В срещата взеха участие 20 представители на Министерство 

на правосъдието, Агенцията за социално подпомагане, 

доставчици на социални услуги в общността, професионални 

организации, работещи с жертви на домашно насилие, 

академична общност. 

 

             

 Цели на конференцията 

 Конференцията представлява заключително публично събитие по проекта, със 

следните цели: 

 

1. Представяне на проект „Превенция на домашното насилие сред възрастни хора”, 

неговите цели, резултати и процес на осъществяване. 

2. Представяне на резултатите от проучване на домашното насилие сред възрастни 

хора – потребители на социални услуги  

3. Представяне на  Наръчник за превенция на домашното насилие. 

4. Дискусия върху  домашното насилие над възрастни хора и извеждане на 

конкретни предложения и препоръки за ефективното му разпознаване и 

превенция. 

 

 Резултати от конференцията 

 Конференцията протече съобразно предварителната програма и постигна 

следните конкретни резултати: 

 

1. Целите, дейностите, постигнатите резултати, завършените продукти и процеса 

на осъществяване на проекта са представени пред участниците в конференцията 

– представители на целевите групи, ангажираните страни, професионални 

организации, потребителски организации, академична общност. 

2. Представяни са резултатите от анкетно проучване на проявите на домашно 

насилие сред възрастни хора – потребители на социални услуги в домашна 

среда, както и на капацитета на доставчиците на социални услуги, отговорните 
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държавни институции и преки помагащи за разпознаване и превенция на 

домашно насилие. 

3. Представен е Наръчник за превенция на домашното насилие като методическо 

пособие за информиране и обучение на социални работници, преки помагащи и 

други ангажирани специалисти. 

4. Проведена е дискусия върху проявите и спецификата на домашното насилие над 

възрастни хора и са изведени конкретни предложения и препоръки за 

ефективното му разпознаване и превенция, обобщени по-долу. 

 

 Предложения и препоръки на участниците към работата на всички 

заинтересовани за превенция на домашното насилие 

1. Създаване на обществен съвет по въпросите за превенция на домашното насилие 

към общинските съвети по места. 

2. Подобряване на процеса на редовно отчитане на неправителствените 

организации, работещи по проблемите на домашното насилие към АСП. 

3. Изготвяне и представяне на МП на обща позиция на заинтересованите  НПО-та 

относно критериите и приоритетите при финансиране на проекти в рамките на 

Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2013 г. 

Беше обсъдена необходимостта от: 

 търсене на решения по посока дофинансиране на услуги, които нямат 

други алтернативи за финансово обезпечаване; 

 преразглеждане на изискването на Националната програма за 3 години 

опит в сферата на домашното насилие в посока даване на възможност за 

кандидастване на млади организации в малки общини. 

 

4. Създаване на единни стандарти и център за обучение на служители, работещи в 

сферата на домашното насилие (полицаи, съдии, социални работници), с цел 

повишаване на квалификацията и ефективността на координацията помежду им. 

В рамките на това предложение е разпозната нуждата от сътрудничество и 

обмяна на добри практики с НПО, работещи в сектора. 

5.  Създаване на регионални кризисни центрове за извеждане от дома на 

насилника, а не на жертвата. В процеса на дискутиране беше установен 

ограничен наличен капацитет на държавата и НПО сектора за терапевтична и 

социална работа с насилниците. 

6. Законово регламентиране и обществено разпознаване на домашното насилие 

насилието като престъпление, без значение от формата и проявите му. 

7. Законово регламентиране на ролята на медицинските служители при 

разпознаването и превенцията на домашното насилие над възрастните хора. 

8. Законово регламентиране на насилието над социалните работници и други 

помагащи. 

9. Обновяване на нормативната уредба по посока на разграничаване и 

регламентиране на правомощията и различните нива на подкрепа, които оказват 

различните институции (МВР, АСП, съдебна сиситема, здравна система) в 
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процеса на разпознаване, справяне и превенция на домашно насилие над 

възрастните хора. 

10. Разширяване на кръга ангажирани институции, които имат право да подават 

искови молби към съда от името на жертвите на домашно насилие (в дискусията 

беше уточнено, че само ДСП по места имат право да подават подобни молби. 

11. Създаване на Координационен механизъм за защита на възрастни от насилие по 

подобие и чрез използване на добрите практики на съществуващия подобен 

механизъм за защита на деца. 

 

  

 

 

                                                                

Изготвил протокола: 

12.07.2013 г. 

 

/Евтим Евтимов 

Ръководител проект/ 

Присъствали:  

 

Приложен «Списък на участниците» 

 


