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Предговор

Сборникът от втората докторантска конференция „Млади изследо-
ватели“, проведена през февруари 2019 г. в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, включва общо 36 научни доклада. Текстовете са под-
готвени от докторанти от Философския факултет, Факултета по класически 
и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по педа-
гогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по 
журналистика и масова комуникация, Богословския факултет, Стопанския 
факултет, Юридическия факултет, Факултета по математика и информатика, 
Физическия факултет, Биологическия факултет и др.

Изнесените по време на конференцията през февруари 2019 г. доклади 
и презентации са по проект BG05M2OP001-2.009-0013, Докторантски цен-
тър „Св. Климент Охридски“.

Докторантите навлизат в процеса на подготовката на научните тексто-
ве, като стремежът им е да развият умения за академично писане. Те под-
готвят научни доклади, които да покриват зададени високи изисквания и 
стандарти. Регистрираните в сайта на Докторантския център и в електрон-
ната система Мудъл получават указания за стандартите, за структурата и 
съдържанието на докладите, за библиографията и цитирането, тоест ця-
лостна информация относно публикуването. 

Някои докторанти участват в курса „Формиране и усъвършенстване на 
умения за създаване, редактиране, публикуване и разпространение на на-
учни публикации“ през май 2019 г. По време на курса участниците усъвър-
шенстват уменията за създаване и редактиране на научни текстове, като се 
започне от изясняване на проблематиката и тематичните области, формули-
ране на заглавието, изготвяне на абстракти с ключови думи на български и 
английски език, създаване на първи вариант на текста, обсъждане и редак- 
тиране. Докторантите създават текстове, като се фокусират върху отделни 
части: теоретичен обзор, методика или дизайн на изследването, начини на 
представяне на резултатите от изследването, обосновка на постигнатото, 
обособяване на част за дискусии, формулиране на изводи и написване на 
заключение. Те доосмислят важността от изготвянето на библиографията и 
цитирането по АРА стандарт, което е задължително с оглед на създаването 
на цялостен и завършен текст съобразно международните стандарти.

Докторантите подготвят текстовете няколко месеца: от ноември 2018 г.  
до май 2019 г. Те са информирани и за публикуването в престижни и ви-
сокорейтингови научни издания, в сборници от научни конференции и в 
издания по научни проекти.
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Младите изследователи, обучавани в образователната и научна степен 
„доктор“, получават методическа помощ от научните ръководители, които 
дават оценка за научните доклади преди окончателната им редакция, пре-
ди започване на предпечатния процес.

Участието на докторантите в конференцията и в курса, електронната 
кореспонденция с тях и с научните ръководители във връзка с редактира-
нето на текстовете допринесоха за формиране на знания за важността от 
следване на изискванията за написване на научен текст на структурно и 
съдържателно равнище, като текстът също така да е издържан езиково и 
стилово.

Споделянето на опит и дискусиите също оказват благотворно влияние 
в няколко посоки: съизмерване с докторантите от едно или от различни 
научни направления, от една или друга научна област, от даден факултет 
и от Софийския университет. Докторантите изясняват кое е общовалидно-
то и кое – специфичното, за дадена научна сфера. Те развиват умения за 
саморефлексия, самооценка и приемане на критични бележки и съвети от 
рецензентите и формират умения да редактират в срок текстовете съобраз-
но изискванията. 

Докторантите разгръщат способностите си за изготвяне на свои научни 
текстове, но освен това дават информация на колегите си за методи и на-
правления. По този начин се развиват умения, от една страна, за споделяне 
на постигнатото и наученото, а от друга – за представяне на обосновани 
препоръки и критика към колегите.

Създават се условия за това да се осъзнае важността от работата по 
научни проекти и от участието в научни събития, конференции, както и ори-
ентирането към научни екипи и научни мрежи.

В сборника са очертани следните научни сфери и полета:
– изследвания във философията, богословието и историята;
– изследвания във филологическите науки;
– изследвания в библиотекознанието и информационните науки;
– изследвания в математиката, информатиката и физиката;
– изследвания в икономиката, управлението и правото;
– изследвания в педагогиката и методиката;
– изследвания в медиите, комуникацията и реториката. 
В сборника са включени и три статии на английски език, които предста-

вят много добри постижения на докторантите; те са в областта на англий-
ската литература, на икономиката и еврото и на информатиката.

Много от текстовете, написани на български език, също покриват ви-
соките критерии за научни доклади. В други се прави опит да се тръгне от 
теоретичния обзор и да се стигне до представяне на понятия, но все още 
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уменията за критичното мислене и синтез са в началото на пътя на докто-
рантите като автори на научни текстове. Има и текстове, представящи ре-
зултати от научни изследвания или апробирани методики, и те наистина са 
модели, които могат да се следват от докторантите. Друга група доклади 
съчетава теоретичен обзор и методика на изследването, както и анализ на 
резултати от изследването и тя представлява принос в развитието на мла-
дата генерация учени и изследователи в Софийския университет.

Сборникът привидно носи елементите на хетерогенност, но всъщност 
в калейдоскопа от тематично разнообразни научни доклади са представе-
ни много от добрите постижения на докторанти от Софийския университет. 
Налице е напредък и може да се каже с увереност, че в бъдеще много от тях 
ще продължат да бъдат изследователи в своите научни области.

София
30 май 2019 г.

Проф. дфн Иванка Мавродиева, съставител
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА  
ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Георги Димитров
докторант, Факултет по науки за образованието и изкуствата,  

СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме. Домашното насилие е сериозен социален проблем. Ролята на партньорство-
то е определяща за съвместната работа на компетентните институции при пре-
венция на домашното насилие. Създаването на Местен механизъм за приложение на 
закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011) е пионерска иници-
атива, която е необходимо да се изследва и популяризира. Процесът на борба и пре-
венция на домашното насилие изисква участието на всички компетентни органи за 
постигане на устойчиви резултати. Професионалистите имат ключова роля, като 
изпълнители на политики за справяне с новия социален феномен. Нужно е да се просле-
ди функциониране на местния механизъм в отделните етапи на развитие, подобрява-
не на процеса на разработване и прилагане на местни стратегии за повишаване зна-
нията и компетенциите на институциите, които прилагат ЗЗДН. Експертна оценка 
пред професионалисти, които прилагат закона за защита от домашното насилие, е 
организирана за първи път в област Разград. Проведено е проучване сред експерти, 
които работят в полето на превенция от домашно насилие. 

Ключови думи: домашно насилие, партньорство, институции, местен механизъм, 
експертна оценка
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Abstract: Domestic violence is a serious social problem. The role of partnership is crucial for the 
joint work of competent institutions in the prevention of domestic violence. The establishment of 
a Local Mechanism for the Implementation of the Law on Protection against Domestic Violence 
in the Razgrad District (2011) is a pioneering initiative that needs to be explored and promoted. 
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The process of combating and preventing domestic violence requires the involvement of all 
competent stakeholders to achieve sustainable results. Professionals have a key role to play as 
policy makers to tackle the new social phenomenon. It is necessary to monitor the functioning 
of the Local Mechanism at the various stages of development, to improve the process of 
developing and implementing local strategies for enhancing the knowledge and competences 
of the institutions implementing the LPDA. Expert evaluation for professionals applying the Law 
on Protection against Domestic Violence is organized for the first time in the Razgrad district. 
A survey was carried out among experts working in the field of domestic violence prevention. 

Keywords: Domestic Violence, Partnership, Institutions, Local Mechanism, Expert Assessment

Увод

Партньорството между институциите по защита от домашното наси-
лие е особено важно за постигане на висок ефект в процеса на превенция. 
Ако се осъществи модел за пълноценно сътрудничество и партньорство 
между институциите при организиране на защита от домашно насилие на 
регионално ниво, ще се постигне по-висок ефект от прилагане на Закона 
за защита от домашното насилие (ЗЗДН) за превантивната му функция и 
удовлетвореност у пострадалите. 

Години наред в България се планира създаване на общ механизъм за 
действие при случаи на домашно насилие. Но въпреки усилията не е създа-
ден все още национален координационен механизъм за взаимодействие 
на институциите при случаи на домашно насилие независимо от планирана 
мярка в Националната програма за превенция и защита от домашно наси-
лие от 2013 г. за всички следващи години до настоящата1. 

Все още няма системни резултати и оценка на прилагане на Закона 
за защита от домашното насилие (2005) тринадесет години след негово-
то приемане, като не се изпълняват успешно неговите основни функции: 
превантивна и наказваща. Изследвания по темата показват, че на нацио-
нално ниво липсва механизъм за сътрудничество, който е базова основа 
за устойчивост на резултатите в процеса на превенция на домашното на-
силие. „Общото заключение е, че понастоящем доброто сътрудничество 
по-скоро е резултат от лични умения и добри междуличностни отноше-
ния, отколкото установени правила, разпределение на задължения и ме-
ханизми за комуникация“2. В тази връзка е отправена важна препоръка 

1 Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016г., <http://www.strat-
egy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=2295> достъпно 22 май 2017.

2 Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и 
изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие <http://www.csd.bg/artShowbg.
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„Междуинституционалното сътрудничество трябва да бъде допълнител-
но развито и законово регламентирано“3 

Налице е необходимост да се подобри конкретната работа на всяка 
институция по прилагане на ЗЗДН и междуинституционалното взаимо-
действие, за подкрепа на пострадалите и в интерес на обществото. Все още 
не се прилагат масово в България и не са развити специализирани програ-
ми за работа с извършителите на домашно насилие. Социалните служби 
все още не разпознават в пълна степен домашното насилие като серио-
зен социален проблем и не работят в тази посока (с изключение на деца-
та жертви). Наложените от съда глоби на извършителите, постановени по 
Закона за защита срещу домашното насилие, не се събират в голямата си 
част от данъчните органи. На национално ниво прокуратурата не съдейства 
достатъчно активно да се изпълняват съдебните решения, когато осъден 
извършител не участва в (задължителна) специализирана програма. Поли-
цията невинаги реагира адекватно, когато трябва да следи за изпълнение 
на съдебно решение или е нарушена съдебна заповед за защита по ЗЗДН. 

Процесът на борба и превенция на домашното насилие изисква учас-
тието на всички компетентни органи за постигане на устойчиви резултати. 
Професионалистите имат ключова роля в този процес, като основни изпъл-
нители на политиката за справяне с новия социален феномен. Укрепване 
на капацитета и грижата за квалификацията на служителите са важна част 
от процесите на разработване и прилагане на местни стратегии за парт-
ньорство при случаи на агресивно поведение и насилие в семейството. 

В тази посока е важно тяхната ангажираност да не е кампанийна, а да 
бъде изградена постоянно работеща мрежа от адекватни структури, които да 
са професионално обвързани със задължението да подпомагат пострадалите 
от домашно насилие и да оказват специализирана помощ на извършителите. 

Преки участници в процеса на прилагане на ЗЗДН са полицейски орга-
ни (МВР), съдебна власт (ВСС, съд и прокуратура), социални служби (МТСП/
АСП, ДАЗД), медицински специалисти (лекари, медицински центрове, 
болници, здравни работници, друг медицински персонал), образователни 
дейци (учители, възпитатели, психолози, педагогически съветници, дирек-
тори), адвокатура. 

Обект на изследване е прилагане на ЗЗДН чрез Местен механизъм за 
партньорство по ЗЗДН в област Разград. Предмет на изследване е просле-

php?id=17796>, Иванова, С. , Аналитичен доклад „Национално изследване на домашното 
насилие и насилието, основано на полов признак в България и Модел за подкрепа на жертвите 
на насилие“, Фондация „Партньори България“, 2016г., <http://partnersbg.org/ver2/wp-content/
uploads/DGBV_PDFS/Analytical%20Report%20BG_web.pdf>, достъпно 10 октомври 2017.

3 Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и 
изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие; Пак там.
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дяване и оценяване на функциониране на механизма и партньорството 
между професионалистите от институциите, включени в него.

За тази цел е необходимо да се проучат и идентифицират добри практи-
ки и инициативи, възможности за промяна и усъвършенстване на действа-
щата нормативна уредба и правомощия на различни институции. Нужно 
е да се проследи функциониране на местния механизъм в отделните ета-
пи на развитие, подобряване на процеса на разработване и прилагане на 
местни стратегии за повишаване знанията и компетенциите на институции-
те, които прилагат ЗЗДН. 

Основна част

Експертната оценка е предпочитан метод на изследване, когато се със-
тавят прогнози за процеси, за които има недостатъчна статистическа ин-
формация или процесите се поддават трудно на изследване с традицион-
ните статистически методи. Приема се, че след като се обобщят мненията 
на експерти, с по-голяма вероятност могат да се направят изводи и заклю-
чения, както за същността на тези процеси и явления, така и възможните 
им проявления. За първи път (1930) експертна оценка е била приложена от 
американски психолози с цел да намерят отговори на бъдещи обществе-
но-политически събития от група експерти (Бижков, Краевски 2008). 

Теоретичен обзор
В научната общност са познати различни експертни оценки, като се раз-

делят условно на две големи групи. Индивидуални са: беседа или интервю 
с експерта; експертен консулт – въпроси със записани отговори – оценка; 
морфологичен експертен метод – най-напред структуриране, а след това 
анализ на комплексни по своя характер проблеми; сравнение по двойки. 
Колективни: метод на комисиите (работни групи); метод на колективно ге-
нериране на идеи (метод на отнесената оценка или мозъчна атака) І етап –  
генериране на идеи; ІІ етап – задълбочен анализ; методът „Делфи“ и раз-
новидности; операционни игри (игра на роли); упражнение на дилетанти; 
разработване на сценарии (Бижков, Краевски 2008). 

В научната област най-разпространена е оценката на научната дейност 
и научните постижения, като се измерва обикновено качеството чрез т.нар. 
импакт фактор или фактор на въздействието на научната продукция. През 
последните десетилетия международната призната система за оценка на 
качеството на научните изследвания и образователната дейност се налага 
успешно и в България. Според изследователи в процеса на оценка са важни 
и специфични фактори като „професионален статус и престиж на претен-
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дента“ (Johnson 1995) и „неформалното обществено признание и влияние 
във и вън от научните среди“ (Матеев 2007: 25–28). 

Разпространено мнение за експертната оценка е метод на изследване, 
който „предполага осъществяването на връзка чрез „оценка“ между знания 
и умения“ (Обрешков 2007: 41–47), както и за прилагане на тези знания 
и умения за решаване на определени задачи и проблеми в различни об-
ласти, като играе роля на евристика4. Той разглежда няколко характерис-
тики на експертната оценка, като метод в науката. Едно от качествата на 
оценката е рефлективността, която да ползва притежателя на качеството да 
ползва знания и умения за себе си, за работата си, развитието си и собстве-
ната трансформация (Обрешков 2007: 41–47). Моделирането на връзката 
между необходимите и притежавани качества е друга важна характерис-
тика на експертната оценка. Изследователят обръща специално внимание 
на ролята на експерта (кой е той и защо може да бъде експерт) и смята, че 
експертната оценка зависи още и от съществуването на много и различни 
„интердисциплинарни изследвания и свързаните с тях разнообразни при-
ложения, имащи хибриден характер“5. Той извежда три важни предпос-
тавки за интегриране на добра експертна оценка: интердисциплинарност, 
математизация и методите на моделиране, като насочва интеграцията на 
изследванията от различни научни дисциплини на интердисциплинарно 
ниво. Ученият разглежда експертността като прилагане на експертни оцен-
ки и построяване на експертни системи, като формулира и определение6,60 
което определя като „предварително и чисто съдържателно по отношение 
и на експертната оценка“ (Обрешков 2007: 41–47). 

Според изследовател експертизата и експертната оценка са синоними, 
но прави уточнение, че експертизата може да бъде поредица от експертни 
оценки и има стойност на „пълна, завършена експертна оценка“ (Обрешков 
2007: 41–47). Той разглежда връзката между експертната оценка, експери-
мента и експертизата като съвкупност на социологическото и хуманитарно 
знание. Изследователят анализира и общия корен на думите „експертиза“ 
и „експеримент“, като прави извод за взаимовръзка и съвпадения на мани-
пулативно ниво. Той изтъква, че експериментът завършва с информация за 

4 Евристиката (от старогръцки: εὑρίσκω, heurísko – намирам, откривам; heuriskein – откривам) 
се отнася до методи за решаване на проблеми, учене или правене на заключения, базирани 
на опит, без да има гаранции, че тези методи са оптимални (те са начин за достигане на извод 
по по-бърз начин), Съвременен тълковен речник на българския език, Издателство Елпис, 
1995, ISBN 954-9607-01-6.

5 Съвременен тълковен речник на българския език, Издателство Елпис, 1995; Пак там.
6 „Под контрол върху това въздействие ще разбираме експлицирането (представянето) със 

специфични методи и средства, характерни за собствено научна дейност, на обратната 
връзка, възникваща в хода на контакта между науката и средата.“
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изучавания обект, чиято интерпретация следва в рамките на определена 
теория. Експертизата завършва с оценка за определен набор от разглеждан 
обект/обекти, като интерпретира факти и има качествен характер, но фор-
мулирана чрез използване на количествени методи. 

При разглеждане на въпроса за оценка е важна ролята на експертите, 
които осъществяват самия процес на оценяване и използват специфичен 
инструментариум. Думата „експерт“ има латински произход и означава 
„опитен, знаещ човек“. Професията на експерта възниква през втората по-
ловина на ХХ век и се приема за сравнително нова, но бързо навлизаща в 
научните изследвания (Бижков, Краевски 2008). 

В науката липсва общовалидно определение за експерт или специа-
лист. Приема се, че експертът е висококвалифициран специалист с дока-
зана висока степен на познание в определена област. За сформиране на 
група от експерти е необходим набор от качества и характеристики, които 
трябва да притежава всеки участник. Николай Обрешков дава обстойна 
характеристика на идеалния експерт, който е необходимо да бъде гене-
ралист (универсалист), като може да формулира синтезирано теоретич-
ни обобщения на база на данни и информация. Да притежава „фантазия, 
въображение и вяра“ (Обрешков 2007: 41–47) са много ценни качества 
за един признат експерт. Специфичен набор от ценни качества посочва 
Обрешков, сред които са любознателност, креативност, чувство за хумор, 
настойчивост, храброст и др. Специално ученият заостря внимание на 
устойчивостта на експерта да отстоява собствените си възгледи и мнения, 
без да се повлиява от общото мнение или други фактори7. 

Методът на експертна оценка е една от специфичните форми за обра-
тна връзка и едновременно с това прилагащи интердисциплинарен под-
ход в изследването на самата наука и нейните връзки със заобикалящата 
среда. Три важни ценности са развили метода на вътрешна оценка като 
един от централните фактори в науката: рационалност, универсалност и 
обективност (Обрешков 2007: 41–47). Рационалността е свързана с „об-
щоприета структура на мислене“, универсалността „позволява знанието 
да бъде отделяно от конкретната ситуация“ и обективността позволява 
да се изработят стандарти за оценка „единствено на тяхната ценност и 
достоверност“ (Обрешков 2007: 41–47). 

7 Споделя теорията за нонконформизъм на експерта и оценител, който не се повлиява от 
авторитети или преобладаващи нагласи на групата.
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Експертните оценки имат колективен характер, но се формират от 
мненията на отделни експерти. Авторите посочват няколко основни греш-
ки при организиране на експертни оценки, които е важно да се познават и 
да се избягват. Сред тях са халоефектът, снизходителност, логически греш-
ки, съобразеност с обществените норми, влияние на поръчалия оценката 
(Бижков, Краевски 2008).

Дизайн на изследването
За целта на експерименталното изследване на дисертацията са използ-

вани основно три метода: изследване в хода на действието (action research), 
чрез анализиране на проектни инициативи, като метод на социална работа 
и въпросници/анкетни карти, за да се проучи мнението на професионали-
сти, които прилагат ЗЗДН или имат отношение по темата (заинтересувани 
страни). Изготвени са полуструктурирани въпросници (анкетни карти) с 
предварителна подготовка, като са анализирани извършените дейности с 
различни институции, проучени са нагласите и мнението на професиона-
листи, които прилагат ЗЗДН. Допълнителен метод е използване на фокусни 
групи с професионалисти. 

При структуриране на инструментариума на изследването са използ-
вани главно методи за допитване до мнението и оценяване на степента 
на партньорство между институциите чрез мониторинг и констатиране на 
функциониране през различните етапи: експертни карти, въпросници за 
анкетиране на работещи по прилагане на Местен механизъм, предназна-
чени за различен тип респонденти, фокус групи, интервю и т.н. Изследвано 
е моделиране и управление на функционирането на Местен механизъм за 
защита от домашно насилие чрез използване на подхода изследване в хода 
на действието (action research) и анализиране на осъществени проектни 
инициативи като метод на социална работа. 

Методологията обхваща общо шест изследвания и проучвания 
(2007–2018), използващи следните методи: предварително кабинетно 
проучване (2014–2018), в което са изследвани и анализирани различни 
източници; полуструктуриран въпросник за самооценка на ръководители 
на институции, попълнен четири пъти (2011, 2013, 2016, 2017), с 87 учас-
тници; полуструктуриран въпросник („Да споделя и аз“) от представите-
ли на компетентните институции, попълнен три пъти (2015, 2016, 2017), с 
520 участници; три фокус групи (2016) с 37 участници; полуструктуриран 
въпросник – експертна оценка от професионалисти (2018) с 42-ама учас-
тници. Принос към изследването е количествено проучване „лице в лице“ 
сред жени и девойки в Разград (2007), с 400 участници. 
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Експертна оценка пред професионалисти, които прилагат Закона за за-
щита от домашното насилие, е организирана за първи път в област Разград. 
Проведено е проучване сред експерти, които работят в полето на превен-
ция от домашно насилие, като е използван метод „попълване на полуструк-
туриран въпросник“, 05-09.2018; N=42. 

Цел на експертната оценка: да изследва мнението на професионалисти, 
като отчита важността на натрупания опит в практиката на институциите, кои-
то работят по ЗЗДН и са партньори в Местния механизъм по приложение на 
ЗЗДН в област Разград. Обобщаването на данните дава възможност за оценка 
на прилагане на механизма и формулиране на препоръки и конкретни при-
ложения за оптимизиране, както и привличане на допълнителни ресурси. 

Участниците в експертната оценка на прилагане на ЗЗДН в област Раз-
град са професионалисти, които в ежедневната си работа прилагат ЗЗДН, 
познават нормативната уредба, създават практика и имат доказан опит 
в своята област. Експертни карти са попълнили (лятото на 2018 г.) 3-има 
съдии, 1 съдебен служител, 5-има прокурори, 10 полицейски служители, 
5-има социални работници, 3-има адвокати, 3-има лекари, 1 здравен ра-
ботник, 8 образователни специалисти, 2-ама представители на местната 
власт (кметове на населени места), 1 експерт в областна администрация. 

Анализ на резултатите от изследването
Експертната карта съдържа общо 19 въпроса, от които първите 13 са по 

темата и 6 са организирани в статистически блок. Специализираните въ-
проси изследват информация за опита по прилагане на специалния закон 
(в месеци и години); степен на познаване на Местния механизъм за при-
лагане на закона за защита от домашното насилие/ЗЗДН в област Разград; 
оценка на прилагане на механизма от ангажираните институции; степен 
на познаване на ангажиментите на другите участващи органи; какви дей-
ности осъществяват институциите, които надхвърлят ангажиментите ѝ по 
Механизма за приложение на ЗЗДН в област Разград; какви процедури 
се прилагат в различните органи, които надхвърлят ангажиментите им в 
Местния механизъм; оценка на обмена на информация между различ-
ните участници в процеса; оценка на ангажимента на пет основни инсти-
туции в приложение на ЗЗДН чрез Местен механизъм в област Разград; 
съществуване на затруднения при осъществяване на Местния механизъм 
е обект на оценка; друг въпрос анализира предложения за подобряване 
на работата на партньорите в Местния механизъм за сътрудничество по 
ЗЗДН; потенциални нови участници, които да бъдат привлечени в процеса 
на партньорство по превенция на домашното насилие; институция парт-
ньор по механизма, с която взаимодействат най-активно. 
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Въпрос 1. От колко време работите по прилагане на ЗЗДН? 

Близо две трети от попълнили оценката имат опит по прилагане на 
ЗЗДН над 5 години. Най-голяма е групата на професионалистите (44%), кои-
то прилагат специалния закон между 5 и 10 години. Повече от една трета 
(36%) работи по темата до 5 години, като една пета (20%) има най-сериозна 
практика при превенция на домашното насилие – над 10 години. Експертът 
с най-малък опит е записал една година (социален работник), като дваде-
сет години опит е посочил най-опитният експерт (полицейски служител). 
Осреднено шест години и четири месеца участвалите експерти в оценката 
са прилагали ЗЗДН (на база 39 отговора). Необходимо е да се отбележи, че 
трима експерти не са отговорили на въпроса.

Въпрос 2. Познавате ли Местния механизъм за прилагане на закона за 
защита от домашното насилие/ЗЗДН в област Разград (декември 2011 г.)? 

Вторият въпрос проучва доколко експертите познават Местния меха-
низъм за прилагане на закона за защита от домашното насилие/ЗЗДН в об-
ласт Разград (декември 2011г.). Направена е сериозна експертната оценка 
относно познаването на Местния механизъм за сътрудничество, като ог-
ромна част от професионалистите познават документа. Близо една трета 
(31%) споделя, че познава в детайли механизма за сътрудничество, и два 
пъти повече (62%) са запознати в основни линии с неговия текст. Сравни-
телно малък дял (5%) не познават съдържанието на механизма, но са чува-
ли за него и едва една петдесета (2%) не го познава, но би искала да имат 
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повече информация за документа и ще го потърси. Нито един от експертите 
не е посочил, че не е чувал за механизма. 

Въпрос 3. Оценете как се прилага Местният механизъм от компетент-
ните институции от позицията на Вашия професионален опит? 

Специален въпрос изследва мнението на експерти как се прилага Мест-
ният механизъм от компетентните институции от позицията на техния про-
фесионален опит. Много висока оценка получава приложението на Мест-
ния механизъм в контекста на дейностите на ангажираните органи.

Седем от десет запитани експерти (71%) дават положителна оценка 
и смятат, че механизъм се прилага успешно (42%) и много добре (29%). 
Важно е да се отбележи, че повече от две пети оценяват прилагане на ме-
ханизма за успешно и близо една трета оценява много добро. Повече от 
една пета от запитаните (27%) намира прилагане на механизма за по-ско-
ро добро и едва според 2% прилагането му има променлив успех, като 
нито един от запитаните професионалисти не е посочил съществуване на 
трудности в неговото прилагане. 
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Въпрос 4. Познавате ли ангажиментите на другите институции по Ме-
ханизма? 

Въпрос проучва доколко експертите познават ангажиментите на други-
те институции по Механизма за сътрудничество по ЗЗДН. Налице е взаимна 
информираност за конкретните ангажименти на участващите институции в 
Местния механизъм в Разград. Половината от запитаните експерти (50%) 
са посочили, че познават ангажиментите на другите институции по меха-
низма, като над две пети (43%) ги познават отчасти. Незначителен процент 
(5%) знае малка част от тях и само 2% не ги познават достатъчно. Липсва 
посочен отговор „Нямам мнение/Не ги познавам“.
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Въпрос 5. Вашата институция осъществява ли дейности, които над-
хвърлят ангажиментите ѝ по Механизма за приложение на ЗЗДН в об-
ласт Разград? 

Друг въпрос е насочен да се сподели мнение от експерти как/дали кон-
кретните институции осъществяват дейности, които надхвърлят ангажимен-
тите им по Механизма за приложение на ЗЗДН в област Разград. Осем от 
десет запитани дават положителна оценка на активността на институциите 
по прилагане на специалния закон в област Разград в рамките на местен 
механизъм. Сравнително висок е делът на експертите, които споделят, че 
институциите осъществяват дейности, които надхвърлят ангажиментите по 
Механизма за прилагане на ЗЗДН в област Разград. Близо една трета (29%) от 
институциите има разработени процедури по прилагане на ЗЗДН, съобразе-
ни с Местния механизъм. В половината от всички участващи органи (49%) се 
прилагат процедури, които улесняват прилагане на специалния закон. Незна-
чителен дял (2%) са чували за иновации и новости при прилагане на специ-
алния закон, без да познават детайли. Не е запозната с дейностите на своите 
институции една десета (10%) и също толкова (10%) нямат мнение. 
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Въпрос 6. Какви процедури прилагате във Вашата институция, които 
надхвърлят ангажиментите по Механизма по ЗЗДН в област Разград? 

Разнообразни отговори посочват експертите относно процедурите на 
институциите, които надхвърлят ангажиментите по Механизма за парт-
ньорство по ЗЗДН в област Разград. Близо една пета (23%) насочва лица 
към компетентната институция и също толкова (23%) участват в обучителни 
форуми. Повече от една шеста (17%) инициира съвместна работа по случай. 
Организира обмен на информация по съвместни случаи над една десета 
(12%) и също толкова организират или участват в учебни посещения (12%). 
Една десета (10%) обменя информация с други институции от други насе-
лени места (10%). Незначителни отговори (1%) са посочени на отговори 
„Търсим и осъществяваме супер- или интервизия“ и „Не прилагаме такива 
процедури“8.62 Един участник е посочил „сключили сме споразумение за 
съвместна работа с кризисен център на Каритас Русе. 

8 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти.
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Въпрос 7. Имате ли впечатления дали другите институции осъществя-
ват дейности, които надхвърлят ангажиментите им по Местния механи-
зъм за приложение на ЗЗДН? 

Палитра от интересни отговори са получени относно впечатления за 
другите институции осъществяват ли дейности, които надхвърлят ангажи-
ментите им по Местния механизъм за приложение на ЗЗДН. Повече от две 
пети (43%) са запознати с дейността и на другите компетентни органи по 
прилагане на специалния закон. 

Три отговора събират повече от една пета от експертните мнения всеки 
(по 26%). Единадесет експерти са посочили конкретни институции и техни-
те основни дейности по прилагане на ЗЗДН. За всички органи е посочено, 
че организират обучения, работят съвместно по случай, обменят информа-
ция, участват в учебни посещения. Според двама експерти полицейските 
служби са активни при координиране действието на други държавни ор-
гани на терен. Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, осъществява 
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дейности по превенция, консултиране, предоставяне на подходящи соци-
ални услуги, насочване към ОЗД, когато жертвата е дете. Личната ангажи-
раност е посочена от един експерт като важно качество за успешно при-
лагане на Местния механизъм по ЗЗДН. Всички институции се стремят да 
осъществяват дейностите си, записани в механизма, и често ги надхвърлят. 
Прокуратурата, съдът и отдел за закрила на детето са посочени от един про-
фесионалист. Областна администрация – Разград, координира създаден 
Областен съвет за превенция на домашното насилие. Общо пет отговора 
включват неправителствените организации (НПО), като те провеждат обу-
чения и семинари. В три отговора конкретно е посочен Център на НПО –  
Разград, който прилага възстановителна и специализирана програма, реги-
стрира всички сигнали за домашно насилие, предоставя юридически, соци-
ални и психологически консултации. 

Шестима професионалисти (17%) са посочили конкретно Областния съ-
вет за превенция на домашното насилие; организиране на обучения, учи-
лищни мероприятия; предимно свързани от работа напътстването на леко 
пострадали от домашно насилие. Друг експерт споделя, че се осъществя-
ват контакти между служителите от различните институции с цел помощ на 
жертвите и преустановяване на извършване (на насилие – бел. моя). Един 
експерт посочва, че единствената институция, с която работят съвместно 
пряко по проблемите на домашното насилие, е кризисен център „Каритас“ –  
Русе. Социалната дирекция съдейства на социалните работници от центъра 
при осъществяване на тяхната работа с жертвите от домашното насилие. 

Повече от една пета (26%) е чувала за дейности, които надхвърлят анга-
жиментите им по Местния механизъм за приложение на ЗЗДН, но не може 
да ги посочат конкретно. Също толкова (26%) не са запознати с темата и 
нямат мнение под една десета (7%). Нито един експерт не посочил, че по-
знава иновации, новости или добри практики при прилагане на ЗЗДН. 
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Въпрос 8. Как оценявате обмена на информация между компетент-
ните институции?

Отделен въпрос е насочен към оценка от експертите за степента на об-
мен на информация между компетентните институции. Налице е сериозна 
съвместна работа по превенция на домашното насилие в област Разград. 
Повече от половината запитани експерти (55%) оценяват интензивен обмен 
и мотивация за сътрудничество, като две пети (40%) смятат, че е съществу-
ва непостоянен обмен, но с очакване за сътрудничество. Незначителен дял 
(2%) вижда инертност и липса на постоянна мотивация за сътрудничество, 
като 3% посочват, че не познават темата. Нито един експерт не е посочил 
наличие на трудности или пречки в обмена на информация с други инсти-
туции; няма обмен на информация и липсва мотивация за сътрудничество; 
съществува нежелание и съпротива към сътрудничество; нямам мнение.
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Въпрос 9. Моля да оцените участието на институциите в приложе-
ние на ЗЗДН чрез Местен механизъм в област Разград? (Отбележете само 
един отговор по скала!) 

Специален въпрос оценява участието на институциите в прилагане на 
ЗЗДН чрез Местен механизъм в област Разград. Експертите оценяват сте-
пента на ангажираност на всеки компетентен орган по 5-степенна скала и 
отговор „Нямам впечатления/Не мога да преценя/Не изпълняват изисква-
нията“. Всички посочени отговори са сумирани и е получена средноаритме-
тична оценка за всяка институция, като оценките са в интервал добра (3,86) 
и много добра оценка (4,57). 

Основните отговори са концентрирани в две възможности на представя-
не, съответстващи на „Добро –проявяват стремеж за повече от разписаните 
ангажименти и правят опити за иновации, инициативи“ и „Много добро – с 
разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите“. Двата отговора 
събират общо над четири пети (83,6%) подкрепа от всички експерти, които 
са оценили персонално представянето на основните институции в Местния 
механизъм в Разград. Необходимо е да се отбележи различно (процентно) 
участие при индивидуална оценка, съответно за съдилищата са дали оценка 
38 експерти, прокуратурата е оценена от 39 експертни отговора, полицията е 
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получила 38 експертни оценки, социалните служби са оценени от 38 експер-
та, като отговорите за неправителствената организация са 40. 

Съдът като орган на съдебната власт е основна институция при прила-
гане на ЗЗДН. Съдилищата в съдебен район Разград получават сериозна 
подкрепа от над четири пети от експертите (83%), като близо половината 
(48%) смята представянето на съда за много добро, с разработени проце-
дури за надхвърляне на ангажиментите и над една трета (35%) мисли, че се 
представя добре – проявява стремеж за повече от разписаните ангажимен-
ти и правят опити за иновации, инициативи. Средната оценка за съдилища-
та в област Разград е добра (4,14). 

Прокуратурата в област Разград също получава сериозна оценка (74%) 
за дейността си по прилагане на специалния закон за защита от домашно 
насилие. Половината експерти (50%) оценяват работата на държавното 
обвинение като „много добро – с разработени процедури за надхвърля-
не на ангажиментите“ и близо една четвърт (24%) мисли, че прокурорите 
проявяват стремеж за повече от разписаните ангажименти и правят опи-
ти за иновации, инициативи. Средната оценка за прокуратурата в област 
Разград е добра (4,02). 

Полицията е основна институция в процеса на превенция на домашно-
то насилие и получава много сериозна подкрепа за дейността си в Лудого-
рието (77%). Почти половината експерти (48%) споделят, че полицейските 
служби имат разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите им 
в местния механизъм. Над една четвърт (29%) оценява представянето на 
полицейските служители, като „добро – проявяват стремеж за повече от 
разписаните ангажименти и правят опити за иновации, инициативи“. Сред-
ната оценка за полицията в област Разград е добра (4,05).

Важна е ролята на социалните служби при защита на пострадалите от 
домашно насилие. Близо четири пети (79%) оценяват положително работа-
та на социалните работници в област Разград. Много добра оценка, с „раз-
работени процедури за надхвърляне на ангажиментите“, поставят над две 
пети от експертите (43%). Повече от една трета (36%) смята, че е добра ра-
ботата по прилагане на ЗЗДН – социалните работници „проявяват стремеж 
за повече от разписаните ангажименти и правят опити за иновации, иници-
ативи“. Средната оценка за социалните служби е добра (3,86). 

Най-висока експертна оценка получава работата на неправителстве-
ната организация, която повече от 10 години системно работи за превен-
ция на домашното насилие в Лудогорието. Всеки един от десет запитани 
експерти (95%) високо оценява работата на сдружение „Център на НПО в 
Разград“, който е инициатор за подписване на Местния механизъм за при-
ложение на ЗЗДН. Повече от три пети (76%) смятат, че организацията се 
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представя много добре и има разработени процедури за надхвърляне на 
ангажиментите в механизма. Близо една пета (19%) посочва представянето 
на сдружението като добро, с висока активност за надскачане на разписа-
ните ангажименти, нови инициативи и иновации. Средната оценка за сдру-
жение „Център на НПО в Разград“ е много добра (4,57). 

Три отговора събират общо една десета (10%) от подкрепата на екс-
пертите. Един от десет запитани смята, че основните институции в мест-
ния механизъм в Разград имат незадоволително представяне, изпълняват 
формално изискванията по закона или изпълняват нормативните изиск-
вания, но не проявяват собствена инициатива или ангажименти. Близо 
същият дял (9%) споделя, че няма впечатления, не може да прецени или 
не изпълняват изискванията. 
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Въпрос 10. Как оценявате съществуването на затруднения при осъщест-
вяване на Местния механизъм по приложение на ЗЗДН в област Разград? 

Много висок процент от отговорите (83%) се групира около липса на 
затруднения при осъществяване на Местния механизъм по приложение на 
ЗЗДН в област Разград. Повече от четири пети от експертите не срещат за-
труднения в ежедневната си работа по превенция на домашното насилие. 
По-малко от една пета (17%) е на противоположно мнение и споделя за 
трудности в работата си. Над една трета (36%) посочва законодателството и 
правната рамка като основна пречка за професионална работа. 

Наличието на стереотипи, предразсъдъци или съпротиви споделя бли-
зо една трета (30%) от експертите. Недостатъчна чувствителност и разбира-
не по темата посочва над една десета (14%) от запитаните. Малък дял (5%) 
вижда проблеми при взаимодействие с другите институции. 

Посочен е един отговор за трудности в работата с Център за спешна по-
мощ, свързани с бърз и качествен преглед на жертва на домашно насилие и 
прием в отделение при необходимост. Почти същия процент експерти (4%) 
вижда недостатъчна подготовка и липса на капацитет. Незначителен дял 
от запитаните експерти (2%) посочва вътрешноорганизационен или упра-
вленски характер и липса на мотивация и възможности за стимулиране. 
Интересен анализ може да се направи на близо една десета от отговорите 
(7%), посочилите друго. Липсата на социална услуга, която да подкрепи в 
подходящия момент жертвата на домашно насилие, е посочена в един от-
говор. Един експерт споделя за случаи от практиката, като „към настоящия 
момент трудността произтича от ниския интелект, капацитет на жертвите и 
извършителите“9. Липса на кризисни центрове за настаняване на жертви на 
домашно насилие споделя друг експерт. Осъзнаване и желание от страна 
на жертвата (за промяна – бел. моя) е друг отговор. 

9 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти.
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Въпрос 11. Предложения за подобряване работата на Местния меха-
низъм по приложение на ЗЗДН в област Разград! 

Повече от половината експерти (55%) са споделили поне по едно пред-
ложение за подобряване работата на Местния механизъм за приложение 
на ЗЗДН в област Разград. Необходимо е да се отбележи, че двама експерти 
нямат предложения за подобряване на работата и посочват, че работата на 
Местния механизъм е на много добро ниво. Една четвърт (25%) от отгово-
рилите експерти е посочила по три и повече предложения. 

Могат да се групират в няколко основни полета направените предложе-
ния за подобряване на съвместната работа по превенция на домашното на-
силие: засилена обучителна дейност, активно включване на образователната 
общност; подобряване на сътрудничество между институциите; организира-
не на съвместни срещи; повишена информираност за домашното насилие, 
гласност и чувствителност; създаване на кризисен център за жертви на до-
машно насилие; по-голяма информираност относно прилагането на местния 
механизъм; за пострадалите от домашно насилие; специфични препоръки.

Повече от една четвърт (26%) от всички предложения (14 отговора) 
посочва необходимост от организиране на периодични обучения на спе-
циалисти. Експертите посочват, че е необходимо е да има повече обучения 
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и семинари за популяризиране на решенията и начините за решаване на 
проблема. Споделя се препоръка за включване в обучения на служители от 
центрове за спешна медицинска помощ и болници, както и от други инсти-
туции. Отправена е препоръка да се проведат обучение и запознаване на 
здравните медиатори с механизма за прилагане на ЗЗДН. Друга препоръка 
е да се предложи на ръководството на АСП организиране на обучения на со-
циални работници за работа със случаи на домашно насилие. Да се осигури 
ресурс за разгръщане на работа по домашно насилие, като се предостави 
обучение за професионалисти в центровете за обществена подкрепа. Да се 
включат в обучителни мероприятия нови представители на институциите с 
отношение по проблемите на домашното насилие, е следваща препоръка. 
При провеждане на беседи и обучителни форуми да се отправят покани и 
към представители на различните рискови групи, е друга препоръка. Да се 
привлекат личните лекари и здравеопазването10.

6Над една шеста от всички отговори (16%) е насочена към увеличаване 
на работата в училищата и съвместна работа с ръководствата на училища и 
детски градини. Отправена е препоръка за обучение за учители с цел да се 
повиши чувствителността по проблема, като „всички представители на анга-
жираните институции да присъстват в час на класа“. Необходима е активна 
системна работа с педагогически съветници и детски психолози от област 
Разград. Една препоръка е за необходимост от информиране/обучение на 
всички педагогически съветници или психолози от училищата. Втора препо-
ръка е насочена към обучение на класните ръководители за разпознаване на 
домашното насилие и осъществяване на връзка с полиция или подаване на 
сигнал. Други препоръки са организиране на посещение по места в училища-
та и обучителни програми за подрастващи и възрастни. Издаване на инфор-
мационни материали за учениците и техните семейства е друга препоръка. 

Повече от една десета (13%) отправя препоръки за повишена инфор-
мираност за домашното насилие, гласност и чувствителност (5 препоръки). 
Едната е да се подобри медийното отразяване на проблеми и да се популя-
ризират успехите. Втора препоръка е да се разпространяват информацион-
ни материали сред населението. Три препоръки са насочени към по-голяма 
гласност по населените места и чувствителност към проблема. Увеличаване 
на информираността за ЗЗДН, запознаване на представителите на малцин-
ствените общности и присъствие на срещи. Създаването на помагала и на-
ръчници е препоръка в два от посочените отговори. Едната препоръка е на-
сочена към разпространяване на бюлетин с описание на характерни случай 
и решението им между институциите. Втората препоръка е да се изготви на-

10 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти.
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ръчник за работа с лица, деца и семейства, в които има жертви на домашно 
насилие, на база изводи от работата с извършителите и/или жертвите. 

Близо една десета (9%) смята за важно да се организират повече и 
по-често работни срещи (5 отговора). Нюансите в посочванията включват 
провеждане на регулярни, а не инцидентни срещи между институциите. 
Организиране на фокусирани работни срещи с представители на уязвими 
групи: безработни, лица със заболявания, инвалиди. 

Почти една десета (9%) отправя препоръки за подобряване на сътруд-
ничеството между институциите, усилено взаимодействие и комуникация 
(5 отговора). Необходимо е да има ясно разписани отговорности и про-
цедури за действие при случаи на домашно насилие. Една препоръка е 
насочена към по-добра съвместна дейност и координирани дейности и 
също по-чести свиквания на Координационния механизъм по прилагане 
на ЗЗДН на общинско ниво. 

Над една четиринадесета (7%) посочва необходимост от създаване на 
кризисен център за жертви на домашно насилие (четирима експерти). От-
криване на кризисен център за пострадали от домашно насилие, насочени 
към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни по-
требности, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност. 

Над една четиринадесета (7%) предлага по-голяма информираност от-
носно прилагането на механизма, включително сред уязвими общности, като 
е пояснено да има редовен обмен на информация, включително и към съда; 
периодично актуализиране на информацията (четири отговора); специални 
грижи и подкрепа за пострадалите от домашно насилие предлага над една 
четиринадесета (четирима експерти). Отправени са две конкретни препоръ-
ки за мотивация и осъзнатост – работа с жертвата, както и необходимост пси-
хологичната подкрепа да продължи няколко години. Другите две препоръки 
са за осигуряване на финансова подкрепа на жертвите на пострадалите. 

Формулирани са три специфични препоръки. Едната е да се допъл-
ни нормативната уредба (ЗСП и ЗЗДН), като се регламентира работата на 
социалните работници по прилагане на ЗЗДН. Втората препоръка е да се 
въведат наказания и глоби за родители, нарушили ЗЗДН. Интересна е тре-
тата препоръка – създаване на асоциации (на местно ниво) на жертви на 
домашно насилие. 
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Въпрос 12. Други институции, които да бъдат привлечени в Местния 
механизъм за сътрудничество по ЗЗДН в област Разград? (Възможни са 
повече от един отговор!) 

Необходимостта от разширяване на обхвата на сътрудничество и въ-
вличане на други институции, структури и организации изследва специа-
лен въпрос. Потенциални бъдещи участници, които да бъдат привлечени в 
партньорство по Местния механизъм за сътрудничество по ЗЗДН в област 
Разград, са посочени от 22-ама експерти (52%). Най-висока подкрепа съ-
бира бъдещо включване на образователната сфера (училища и училищни 
ръководства) с близо една трета от отговорите (31%). Закономерно може 
да бъде обяснен този факт с участие на сериозна група експерти от образо-
вателните среди, които познават най-добре спецификата на цялата общест-
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вена система. Следваща по-важност е групата на здравните специалисти 
(болници, лични лекари и спешна помощ), които събират близо една чет-
върт подкрепа (24%). Местните власти (общини, кметове и общински съвет-
ници) са предпочитан партньор са над една пета (21%) от експертите. Пси-
холозите и съдилищата са друг потенциален участник в механизма с по 7% 
подкрепа (съответства на 2 отговора). По един участник (3%) са посочили за 
бъдещи участници в механизма ЦОП и религиозни общности. Резултатите 
на този въпрос потвърждават други проведени изследвания по темата за 
партньорството в област Разград (2013–2017). 

Въпрос 13. Институция партньор по механизма, с която работите 
най-активно и имате установени работни отношения? 

Институция партньор по механизма, с която работят най-активно и 
имат установени работни отношения, споделят 35 експерти (83%). Посоче-
ни са повече от един отговор в част от анкетите. На първо място са поставе-
ни полицейските и социалните служби от повече от една пета от отговори-
лите експерти. Полицията (22%) и социалните служби (22%) са избрани като 
най-активно работещи институции по механизма. На второ място (18%) е 
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поставена неправителствена организация (Център на НПО в Разград) с опит 
по прилагане на ЗЗДН от 2005 г. Органите на съдебната власт са посочени 
от повече от една десета от експертите. Съдът (13%) и прокуратурата (13%) 
са ключови институции на правосъдната система, които имат законово оп-
ределени функции по прилагане на ЗЗДН. Местните власти/общините са 
посочени в незначителен брой отговори (2%). Не е отговорила една десета 
(10%). Резултатите на този въпрос се разминават в известна степен с други 
мои проучвания, където полицията, съдът и прокуратурата получават по-ви-
сока подкрепа в сравнение със социалните служби. Конкретният резултат 
може да бъде обяснен с повишена активност при попълване на оценката от 
експерти от социалния сектор и 10% неотговорили на въпроса.

Въпрос 14. Месторабота и длъжност/позиция. 
Важна част от експертната оценка са местоработата и длъжността на 

участвалите експерти. Близо една четвърт (24%) са полицейски служители, 
следвани от почти една пета (19%) образователни дейци; с еднакъв дял от 
над една десета са прокуратура (12%) и социални служби (12%); здравните 
работници са една десета (10%), също и представителите на съда (10%); 
представители на адвокатурата (7%) и администрацията (7%) са с равен дял. 

По длъжност полицейските служители са: 1 началник на РУМВР, 2-ама 
началник-група, 1 командир на отделение, 5-има полицейски инспектори, 
1 оперативен работник. Образователните дейци са: 2-ама старши учители, 
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2-ама учители, 1 учител в детска градина, 1 училищен психолог, 1 замест-
ник-директор, 1 възпитател. Прокурорите по длъжност са: 2-ама районни 
прокурори, 1 заместник районен прокурор, 1 прокурор в окръжна проку-
ратура и 1 прокурор в районна прокуратура. Социалните работници са: 1 
юрисконсулт, 1 главен социален работник, 1 социален работник, 2-ама ди-
ректори на дирекции. Съдилищата са представени от 3има районни съдии 
и 1 административен секретар на районен съд. Здравните работници са: 
2-ама лични лекари, 1 ординатор и 1 старша медицинска сестра в болница. 
В експертната оценка участват 3-ама адвокати от Адвокатска колегия – Раз-
град. Администрацията е представена от 2-ама кметове на населени места 
и главен експерт в областна администрация, секретар на Областен съвет за 
превенция на домашното насилие към областния управител. 

Въпрос 15. Образователно-квалификационна степен. 
В огромната си част (88%) девет от десет експерти са придобили ма-

гистърска образователна степен, което е белег за високо ниво на образо-
вателна и професионална подготовка. Малка част притежава бакалавърска 
степен (7%) и една двадесета (5%) притежава диплом за степен „професи-
онален бакалавър“. 
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Въпрос 16. Специалност. 
Сериозен принос в общия процес за превенция на домашното насилие 

е конкретната специалност на всеки експерт, който прилага правната рамка. 
Повече от четири пети от всички експерти (85%) са завършили предимно една 
от четири специалности. Две големи групи доминират в експертния състав по 
прилагане на ЗЗДН в област Разград – завършили право (44%) и завършили 
педагогика, филология и психология (41%). Преобладават завършилите пра-
во експерти, които са повече от две пети (44%) от всички попълнили оценка. 
Завършилите педагогически специалности и работещи основно в сферата на 
просветата са втората голяма група от над две пети (41%), от които над една 
пета (22%) е с педагогически специалности, почти една десета (9%) е завър-
шила филологически специалности и над една шестнадесета (6%) е завърши-
ла психология. Експертите със здравно образование в медицинските науки 
са над една десета (13%). Инженерни специалности (3%) и информационни 
технологии и компютърни науки (3%) са най-малката група. 
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Въпрос 17. Други форми на квалификация или професионална под-
готовка. 

Повече от две пети от експертите (43%) са посочили други форми на 
квалификация или професионална подготовка, като1 лекар е посочил 4 
специалности (вътрешни болести, гастроетерология, ехография, хомеопа-
тия), 3-има експерти са посочили по 2 допълнителни квалификации, съот-
ветно социален мениджмънт, специалист социални дейности; педагогика, 
автоматизация и журналистика и театрална подготовка. Трима експерти са 
придобили квалификация в областта на финансите и счетоводството (ма-
гистър „Счетоводство и контрол“, финансово-ревизионен контрол, социа-
лен мениджмънт, финансов мениджмънт). В сферата на сигурността 2-ама 
експерти са придобили допълнително образование. По 1 участник са по-
сочили съответно завършен ВИПОНД – МВР, София и завършен „Противо-
действие на престъпността“. Двама експерти са завършили бакалавърски 
програми в областта на обществените науки по специалности социология и 
политология. Двама здравни работници са придобили допълнителна ква-
лификация по здравен мениджмънт и в сферата на здравеопазването. Два-
ма образователни дейци са завършили професионално-квалификацион-
на степен, като един е придобил допълнителна квалификация за връзки 
с обществеността. Млад учител, завършил право, в момента учи начална 
педагогика (2018–2020). Двама експерти споделят, че участват редовно в 
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организирани семинари от Националния институт на правосъдието – Со-
фия, други обучения и посещения на прожекции на документални филми. 

Въпрос 18. Пол. 
Експертите се обособяват в две отделни групи по пол, като почти два 

пъти повече са жени (62%) в сравнение с мъжете (38%). Условното разделе-
ние по пол може да бъде обяснено с участниците от различните групи про-
фесии и институции. Образователната и социалната сфери, както и съдът са 
доминирани сериозно от нежния пол, докато в полицейските институции 
и прокуратурата преобладават мъжете. Не са ярко разделени по пол рабо-
тещите в областта на здравеопазването, администрацията и адвокатурата.

 

Въпрос 19. Възраст. 
Експертите по признак пол са условно обособени в 4 групи. Най-голя-

мата група (53%) са участници на възраст между 41 и 50 години, следвани 
от една четвърт (24%) на възраст над 50 години. Близо една пета (18%) от 
експертите е в зряла възраст (31–40 години) и малка част (5%) е в младежка 
възраст (до 30 години). Средната възраст на експертите е 46 години, като 
най-младият участник е на 29 години, а най-зрелият – на 63 години. 
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Заключение, изводи и препоръки

Заключение
Ролята на Местния механизъм за приложение на закона за защита от 

домашно насилие в област Разград е определяща за постигнатите успехи в 
полето на превенция и подкрепа. Доброто взаимодействие между институ-
циите и неправителствения сектор е ключово за подобряване на положе-
нието на пострадалите от домашно насилие. Важно е да продължи систем-
ната работа за обучение и развитие на ангажираните специалисти, като се 
надграждат постиженията и се усвояват нови методи за консултиране, по-
мощ и подкрепа. Необходимо е да се развива познанието за спецификата 
в индивидуалната работа на различните професионалисти, като се укрепва 
процесът на сътрудничество. Съдиите и прокурорите имат ключово място в 
координационните механизми за получаване на съдебна защита по ЗЗДН и 
наказателно преследване на извършителите на насилие. Представителите 
на съдебната власт е необходимо да имат основна роля в обучителни про-
грами и междуинституционална координация. Широкото участие на мест-
ни заинтересувани страни в процеса на партньорство увеличава успехите 
при защита на пострадалите от домашно насилие. Ресурси в тази посока 
има в образователните и медицинските среди, местните власти и религи-
озните общности, адвокатурата и неправителствения сектор. 
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Изводи
В резултат на седем години усилена работа и партньорство прилага-

нето на Местния механизъм е оценено много високо от експертите в кон-
текста на дейностите на институциите. Седем от десет запитани експерти 
дават положителна оценка и смятат, че механизъм се прилага успешно и 
много добре. Повече от две пети оценяват прилагането на механизма за 
успешно и близо една трета смята прилагането за много добро. 

Налице е сериозна съвместна работа по превенция на домашното на-
силие в област Разград и обмен на информация между компетентните ин-
ституции седем години след подписване на Механизма за сътрудничество 
по ЗЗДН. Повече от половината експерти оценяват интензивен обмен и 
мотивация за сътрудничество, като две пети смятат, че съществува непо-
стоянен обмен, но с очакване за сътрудничество. Експертите не конста-
тират трудности и пречки в обмена на информация с други институции. 
Те също не отбелязват затруднен обмен на информация, нежелание или 
съпротива към сътрудничество. 

Взаимната информираност за конкретните ангажименти на участващи-
те институции в Местния механизъм в Разград – половината от запитаните 
експерти посочват, че познават ангажиментите на компетентните органи по 
механизма, като над две пети ги познават отчасти. 

Експертите оценяват положително активността на институциите по 
прилагане на ЗЗДН в област Разград в рамките на местен механизъм. Ин-
ституциите надхвърлят със своята работа ангажиментите по Механизма 
за прилагане на закона в Лудогорието, смятат експертите. Една трета от 
органите има разработени процедури за прилагане на законодателство-
то за домашно насилие, съобразени с Местния механизъм. В половината 
от всички участващи институции се прилагат процедури, които улесняват 
действието на специалния ЗЗДН. 

Оценено е високо участието на ангажираните институции в процеса на 
прилагане на ЗЗДН чрез Местен механизъм за сътрудничество в област Раз-
град, като оценките са в интервал добра (4,00) и много добра (4,57). Двата 
ранга събират преобладаваща подкрепа от всички експерти, които са оце-
нили персонално представянето на основните институции в Местния меха-
низъм за партньорство по ЗЗДН в Разград. 

Най-висока експертна оценка получават съдилищата, като е заявена 
значителна подкрепа от експертното мнозинство. Същевременно експер-
тите оценяват положително работата на социалните работници в област 
Разград, които заемат по-ниска позиция. Близки са резултатите на други-
те две основни институции. Експерти споделят, че полицейските служби 
имат разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите в Местния 
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механизъм – средната оценка за полицията в Лудогорието е добра. Про-
куратурата в област Разград получава сериозна оценка за дейността си по 
прилагане на специалния закон за защита от домашно насилие. От всички 
участници в механизма най-висока експертна оценка получава работата на 
неправителствената организация, която повече от десет години системно 
работи за превенция на домашното насилие в Лудогорието. 

Много разнообразни процедури прилагат компетентните органи, кои-
то надхвърлят ангажиментите по Механизма за партньорство по ЗЗДН в об-
ласт Разград. Част от професионалистите насочват лица към компетентната 
институция и участват в обучителни форуми, като друга част инициира съв-
местна работа по случай. Организира обмен на информация по съвместни 
случаи и участва в учебни посещения над една десета и също толкова обме-
нят информация с различни органи от други населени места. 

Всички компетентни институции се стремят да осъществяват запи-
саните в механизма дейности и често ги надхвърлят, смята експертното 
мнение. Осъществяват се контакти между служителите от различните спе-
циализирани органи с цел подкрепа на пострадалите и преустановяване 
на насилието. Значителна част от експертите са запознати с дейността и 
на другите ангажирани институции по прилагане на специалния закон. За 
всички институции експертите посочват, че организират обучения, рабо-
тят съвместно по случай, обменят информация, участват в учебни посеще-
ния. Полицейските служби са активни при координиране действието на 
други държавни органи на терен, смятат експерти. Дирекция „Социално 
подпомагане“ – Разград, осъществява дейности по превенция, консулти-
ране, предоставяне на подходящи социални услуги, насочване към отдел 
„Закрила на детето“, когато жертвата е дете. Личната ангажираност е по-
сочена като важно качество за успешно прилагане на Местния механизъм 
по ЗЗДН. Областната администрация в Разград координира създаден Об-
ластен съвет за превенция на домашното насилие; организира обучения; 
координира училищни дейности; обучения и семинари: посочен е Център 
на НПО – Разград, който предлага специализирана подкрепа за пострада-
ли и извършители на домашно насилие. 

Според преобладаващата част от експертите липсват затруднения 
при осъществяване на Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в об-
ласт Разград. Повече от четири пети от експертите не срещат затруднения 
в ежедневната си работа по превенция на домашното насилие. Същевре-
менно на противоположно мнение са по-малко от една пета и споделят 
за трудности в работата си. Над една трета посочва законодателството и 
правната рамка като основна пречка за професионална работа. Наличието 
на стереотипи, предразсъдъци или съпротиви споделя близо една трета, 
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същевременно недостатъчна чувствителност и разбиране по темата посоч-
ва над една десета от запитаните. Малък дял вижда проблеми при взаимо-
действие с другите институции. Споделят се трудности в работата с Център 
за спешна помощ, свързани с бърз и качествен преглед на пострадал от 
домашно насилие и прием за болнично лечение. Отбелязана е недостатъч-
на подготовка и липса на капацитет, както и вътрешноорганизационен или 
управленски характер и липса на мотивация и възможности за стимулира-
не. За проблемни теми са посочени липса на кризисни центрове за настаня-
ване на жертви на домашно насилие и отсъствие на социална услуга, която 
да подкрепя пострадалите от домашно насилие в подходящ момент. 

Две основни институции са най-предпочитан партньор от отговорили-
те експерти. Полицията и социалните служби са посочени като най-актив-
но работещи по Механизма за партньорство. На второ място експертите 
поставят неправителствена организация (Център на НПО в Разград) с опит 
по прилагане на ЗЗДН от 2005 г. Органите на съдебната власт са посочени 
от една десета от експертите, като местните власти/общините са посоче-
ни в незначителен брой отговори. 

Препоръки
Препоръките за подобряване на съвместната работа по превенция на 

домашното насилие могат да се групират в няколко основни полета: заси-
лена обучителна дейност; активно включване на образователната общност; 
подобряване на сътрудничество между институциите; организиране на съв-
местни срещи; повишена информираност за домашното насилие, гласност и 
чувствителност; създаване на кризисен център за жертви на домашно наси-
лие; по-голяма информираност относно прилагането на Местния механизъм; 
подкрепа за пострадалите от домашно насилие; специфични препоръки. 

Сериозна експертна подкрепа среща необходимостта от организира-
не на периодични обучения за професионалисти. Експертите посочват, че 
е необходимо да има повече обучения и семинари за популяризиране на 
решенията и начините за решаване на проблема с домашното насилие. 
Споделя се препоръка за включване в обучения на служители от центрове 
за спешна медицинска помощ и болници, както и от други институции. От-
правена е препоръка да се проведе обучение и запознаване на здравните 
медиатори с Механизма за партньорство по ЗЗДН, да се привлекат лич-
ните лекари и работещите в здравеопазването. Включване в обучителни 
дейности на представители на релевантни институции по проблемите на 
домашното насилие и от различни уязвими групи е друга препоръка. „Да 
се организират редовно работни срещи между институциите е постоянна 
препоръка във всички изследвания. В тази връзка е необходимо органи-
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зиране на фокусирани работни срещи с представители на уязвими групи –  
безработни, лица със заболявания, инвалиди“11.

Друга важна препоръка е насочена към увеличаване на работата в учи-
лищата и съвместна работа с ръководствата на училища и детски градини. 
Необходимо е да се организират обучения за учители и преподаватели с цел 
да се повиши чувствителността по проблема и с активно участие на предста-
вители на ангажираните институции. Необходима е активна системна работа 
с педагогически съветници и детски психолози от област Разград. Друга пре-
поръка е насочена към обучение на класните ръководители за разпознаване 
на домашното насилие и осъществяване на връзка с полицейските органи 
или подаване на сигнал. Необходимо е да се организират посещение по мес-
та в училищата и обучителни програми за подрастващи и възрастни, както и 
издаване на информационни материали за учениците и техните семейства. 

Повишена информираност за домашното насилие, гласност и чувстви-
телност е следваща препоръка. Необходимо е да се подобри медийното 
отразяване на проблеми и да се популяризират успехите, както и е да се 
разпространяват информационни материали сред хората. Важно е да се 
работи за увеличаване на информираността за ЗЗДН, запознаване на пред-
ставителите на малцинствените общности и организиране на срещи. Създа-
ването на помагала и наръчници с истински истории в помощ на професио-
налисти е следваща препоръка. Необходима е по-голяма информираност 
относно прилагането на механизма, включително сред уязвими общности, 
както и периодично актуализиране на информацията. 

Отправени са препоръки за подобряване на сътрудничеството между 
институциите, усилено взаимодействие и комуникация. Необходимо е да 
има ясно разписани процедури за действие при случаи на домашно наси-
лие и координирани действия по прилагане на ЗЗДН на общинско ниво. 

Необходимостта от създаване на кризисен център за жертви на до-
машно насилие е ключова препоръка за подобряване на социалната 
инфраструктура. Наложително е да се открие подслон за пострадали от 
домашно насилие, насочени към оказване на индивидуална подкрепа, 
задоволяване на ежедневни потребности, когато се налага незабавна на-
меса в случай на риск и спешност. 

Конкретни препоръки са насочени за специализирана подкрепа с по-
страдалите от домашно насилие, за мотивация и осъзнатост, както и пси-
хологичната подкрепа да продължи няколко години. Необходимо е да се 
осигурява финансова подкрепа на жертвите на домашно насилие. 

11 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти.
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Обхватът на сътрудничество и въвличане на други институции, структу-
ри и организации в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област 
Разград е необходимо е да се разширява. Няколко групи са потенциални 
бъдещи участници, които да бъдат привлечени в Местния механизъм за 
партньорство. Най-висока експертна подкрепа събира активно включване 
на образователната сфера (училища и училищни ръководства), с една трета 
от отговорите на експерти. Следваща по-важност е групата на здравните 
специалисти (болници, лични лекари и спешна помощ), които събират една 
четвърт експертна подкрепа. Местните власти (общини, кметове и общин-
ски съветници) са предпочитан партньор са над една пета от отговорилите. 
Психолозите и съдилищата са друг потенциален участник в механизма, как-
то центрове за обществена подкрепа и религиозни общности. 
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Иновацията и влиянията на малцинствата могат да оказват значител-
но въздействие (Домс & Московичи 2002: 105–108). Затова допускаме, 
че решаващ ще бъде авторитетът на водача на нововъзникналата онлайн 
тълпа, но поради спецификите на виртуалното пространство е възможно 
по-лесно да се появят мнения, противни на водача на тълпата, и да нама-
лят конформността у аудиторията. 

Заключение

В доклада се разглеждат някои основни положения в психологията на 
тълпите. Прави се критичен анализ на дефинициите на понятието „онлайн 
тълпа“. Допускаме, че е възможно една изкуствена реална тълпа с развита 
структура да се пренесе във виртуалното пространство и членовете ѝ он-
лайн да проявяват характеристиките на онлайн тълпа, което трябва да бъде 
допълнително изследвано. Правят се някои допускания относно ефектив-
ността на реторичното послание, насочено към онлайн тълпа.

Библиография

Александрова, Д. (2010). Основи на реториката. София: Университетско издателство  „Св. 
Климент Охридски“. 
Ботева, М. (2008). Речник по реторика (150 аргумента за оратора). София: Парадигма. 
Василев, К. (1989). Красноречието. София: Университетско издателство „Климент Охрид-
ски“. 
Джонев, С. (1997). Социална психология Том 4. София: СОФИ-Р. 
Домс, М. & Московичи, С. (2002). Иновация и влияние на малцинствата. Ред. С. Москови-
чи. Социална психология. София: Дамян Яков. 
Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. София: Жарава. 
Московичи, С. (2007). Ерата на тълпите. София: „Дамян Янков“. 
Руменчев, В. (2006). Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване. 
София: Университетско издателство  „Св. Климент Охридски“. 
Фройд, З. (1994). Психология на масите и анализ на Аза. В Тайната на живота. София: 
Евразия. 
Stage, C. (2013). The online crowd: a contradiction in terms? On the potentials of Gustave Le 
Bon's crowd psychology in an analysis of affective blogging. Distinktion: Scandinavian Journal of 
Social Theory, 14:2, 211-226, DOI: 10.1080/1600910X.2013.773261 
Cruchfield, R. (1955). Conformity and character. In American Psychologist, 10(5), (1955): 191-
198. 
Demetrius. (1995). On Stile. In Aristotle Poetics Longinus On the Sublime Demetrius On Style, 
Harvard university press. 
Russ, Chr. (2007). Online crowds- Extraordinery Mass Behavior on the Internet. Proceedings of 
I-MEDIA ’07 and I-SEMANTICS ’07, Graz, September 5-7, 2007. 
Wieczerzycki, M. (2016). The Wisdom of e-crowds: Can Masses Create Value? International 
Journal of Management and Economics No. 51, July–September 2016, 47–62. 


