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ПРОЕКТ

”СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКО БЮРО 

ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА НАСИЛИЕТО СРЕД ЖЕНИТЕ”

случаят Албена Соколова
Практическо приложение на Закона за 

защита срещу домашното насилие 



История

◼ Г-жа Албена Соколова е клиент на 

Центъра на НПО - Разград към 

Консултантското бюро за подкрепа 

на жени и девойки, жертва на 

насилие.

◼ Тя преживя жестоко насилие върху 

нея от страна на партньора Тодор 

Маринов, с когото съжителства на 

съпружески начала. 



◼ На 16 срещу 17.07.2007г. Тодор 

Маринов извършва жестоко насилие 

спрямо нея, застрашаващо здравето 

и живота й. 



◼ Г-жа Соколова беше настанена в 

МБАЛ “Св.Ив.Рилски”- Разград с 

множество тежки наранявания –

черепно мозъчна контузия /със 

сътресение/, счупена челюст, 

множество белези от удари със 

синджир и връзване с каиш, зашити 

полови органи с рибарска корда. 



◼ През първите два дни в болницата е 

била в тежко състояние, с трудности 

в мисленето и речта.  /вероятно това 

е дало повод за поставяне на 

диагноза лека умствена 

изостаналост/.



◼ С Тодор Маринов живее на 

съпружески начала от 13 години. За 

него разказва, че е известен 

побойник, отнася се агресивно към 

хората в селото, където живеят и 

много хора се страхуват от него. 



◼ Същият е криминално проявен, 

срещу него има заведено 

наказателно производство за 

убийство по непредпазливост, 

оправдан на първа инстанция, в 

момента в процес на обжалване. 



◼ Албена Соколова е разведена, от 

брака си има двама сина близнаци, 

на 23 години, които живеят при 

свекърва й, единият от тях е семеен. 



◼ Първият й мъж е упражнявал 

системно насилие върху нея, 

употребявал е алкохол. Когато 

децата са били на 9 год. тя го 

напуска. Заживява на семейни 

начала с Тодор Маринов. 



◼ По време на съжителството им, 

същият не е упражнявал физическо 

насилие, но я е държал в пълна 

социална и финансова зависимост. 



◼ Клиентката се е занимавала с 

отглеждане на животни, и 

поддържане на къщата, грижила се 

е до скоро и за сина му. Тодор 

Маринов не й е предоставял 

парични средства за лични нужди.



◼ Г-жа Соколова споделя, че е нямала 
възможност да се грижи за децата си, 
нямала е средства сама да си купи дрехи 
или други вещи от първа необходимост. 
Разчитала е на сестрите си, които са я 
обличали и обували. 



◼ Рядко е посещавала близките си, 

които живеят в същото село, защото 

Тодор Маринов винаги я последвал, 

където и да отиде и е създавал 

скандали, ако прояви изискване. 



◼ За да не създава проблеми в 

отношенията им, Албена си е 

премълчавала много обиди и 

ограничения, гледала си е работата 

и с течение на времето е придобила 

висока толерантност към насилието.



◼ От пролетта на 2007г. се възобновява 
наказателното производство срещу Тодор 
Маринов. Преди два месеца след 
употреба на алкохол той я пребива 
жестоко. Албена се лекувала по 
нетрадиционни методи и не е потърсила 
лекарска помощ, поради липса на 
здравни осигуровки. Прикрива насилието 
от органите на реда. 



◼ В нощта на 16.07.2007г. вследствие 

на жестоките удари със синджири, 

кожен колан и стол изпада в 

безсъзнание. Клиентката няма 

спомен за момента, когато “мъжът й” 

я е зашил. На сутринта успява да се 

измъкне и да избяга.



Съдът...

◼ На 20.07.2007г. съдът постанови 

съдебна заповед, с което на 

основание чл.18, ал.1 от ЗЗДН:

◼ Налага мярка за незабавна защита 

на Албена Соколова срещу 

осъществявано насилие от Тодор 

Христов.



◼ Отстранява Тодор Христов от 

семейното жилище за срок от 1 

година.

◼ Налага глоба в максималния размер 

1000 лева на Тодор Христов.



Коментари и анализи
Форумът в www.dir.bg

◼ “Санкциите са по Закона за 

домашно насилие, уточниха 

магистрати. Това не е наказание за 

извършено престъпление. Преди да 

пишете, че му се е разминало с леко 

наказание, четете по-внимателно. 

Вероятно ще бъде обвинен в 

причиняване на средна телесна 

повреда с особена жестокост и 

тогава наказанието ще е затвор.”

http://www.dir.bg/


◼ Би трябвало да го затворят, а не да 

му осгуряват безплатна защита.

Нашите магистрати и законотворци 

за пореден път доказаха, че да си 

потърпевш в страната си е напълно 

нормално. Как е възможно в XXI век 

някои да извърши подобно зверство 

и да остане съвсем без наказание?! 

О, извинете 1000лв. 



◼ Много голяма и несправедлива 

присъда! Ама може ли такова 

нещо?! В тази страна за очевидни 

престъпления не наказват, а на 

горкият човечец цели 1000 лева му 

тръснали! Безобразие! Да обжалва! 



◼ Съдебната ни система стимулира 

престъпниците, а не ги респектира.

Е как да няма престъпници кажете 

ми. 



◼ Това ако беше в Щатите щяха поне 

USD 20000 да му лепнат. Обаче сме 

в България та...... 

◼ ТОВА НЕ СА ЗАКОНИ!!! Защитават 

повече престъпника, а не жертвата 



◼ Явно, чели-непрочели, разбрали-неразбрали, 
представителите на постоянното присъствие във 
форумите се качват на клавиатурите и се почва 
една... Ясно е написано- това е по реда на 
Закона срещу домашното насилие! До вчера 
такова ”нямаше”!!! Сега вече съдят такива 
простъпки. Не съм юрист, не обичам юристите, 
защото, след всяка тяхна намеса и най- малкият 
спор между двама се превръща в битката на 
живота им, но тук няма за какво да ги упреквам 
за сега, защото ”...- В Кубратския районен съд се 
води друго дело срещу Тодор Маринов – за 
нанасяне на средна телесна повреда, предаде 
Дарик.” А това е по Наказателния кодекс- тук 
може да го оправдаят или да го осъдят с някаква 
смешна присъда, защото вече ще го защитава... 
адвокат! 



◼ Еййй...идиоти измагистратени!!! 

Доживотен затвор за този идиот бе!!! 

На какви се правите!!! Счупването 

на ръка е също средна телесна 

повреда - ама не е същото, нали!! 



◼ това е направо гавра, такър смешен съд сигурно 
в цял свят няма-един садист го осъдили на лека 
парична глоба. Абе, пишман съдии, дайте си 
оставките бе, бакшиши. Писна ми да се 
оправдавате, че законите били такива, че еди 
кой си преди вас не си бил доогледал работата. 
Абе, много станаха тези ви ”шегички”, вие 
направо поощрявате беззаконието у нас и 
липсата на респект към живота и достойнството 

ни...



◼ Гледайте сега. Статията е малко подвеждаща. 

Това са санкции по Закона за домашпното 

насилие, не е наказание за извършено 

престъпление. Такова може да се наложи, но 

трябва прокуратурата да внесе обвинителен акт. 

Щом е трябвало да влиза в затвора т.е. 

извършил е предходно престъпление, за 

зашиванеот със сигурност ше му дадат поне 2-3 

години. 



◼ Що плюете съдията бе хора? Той прилага...законите. Това, 
както е споменато е санкцията по закона за домашното 
насилие, а не за ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО на гадината. Там 
паричната глоба е до 1000 лева. Толкоз са решили ония 
дето ни гласуват законите...този закон/за дом.насилие/ е 
сравнително нов и доскоро дори не съществуваше. 
Наказателна отговорнос е друго нещо. За средна телесна 
повреда се предвиждат до пет години лишаване от 
свобода. Предвид, че изрода е осъждан 100% ще си 
отлежи в затвора. Не съдете магистратите и тяхната не е 
лесна. Пък и целта на наказанието не е 
възмездяване...друг е въпроса, че в момента нещата така 
са констуирани, че престъпниците имат най- големи права. 
Факт. 



Позицията на Център на НПО

◼ Съдебното дело е разгледано като 

съкратено съдебно следствие (глава 

27 от НПК)

◼ Обективната истина не е установена 

по категоричен начин и не е защитен 

обществения интерес с една 

символична присъда за много 

жестоко сексуално престъпление.



◼ До момента българското общество 

търпи този компромис за 

съкращаване на сроковете за сметка 

на обществената справедливост –

сексуален насилник, който е зашил 

половите органи на партньорката си, 

е осъден на 11 месеца затвор и 

прокуратурата не обжалва тази 

смешна присъда.



◼ Какво послание изпраща съда към 

обществото с прилагането на тази 

съдебна процедура: възпира ли 

сексуалните насилници или ги 

насърчава?



◼ Какво послание изпраща 

прокуратурата към насилниците и 

побойниците, които видяха какво се 

случи сега с един техен събрат, 

проявил се като изкусен шивач?



◼ Как прокуратурата осъществява 

превантивна и възпитателна 

функция щом за толкова жестоко 

престъпление иска 5 пъти по-малко 

наказание?



◼ При следващи случаи на подобна 

жестокост престъпниците 

предварително ще знаят, че 

максималната  присъда за подобно 

престъпление е само 12 месеца, ако 

си признаят вината, което не би ги 

възпряло да насилват.



◼ Какво послание изпращат съда и 

прокуратурата към обществото –

към насилваните и унижени 

български жени, към насилниците и 

престъпниците, към европейските 

институции и демократичния свят?



◼ Подобни съдебни дела 

компрометират традиционното 

правораздаване и отблъсква все 

повече гражданите от правосъдието, 

което води до отчуждение от 

държавата?



◼ Нови герои ли създават съда и 

прокуратурата, броят спечелените 

съдебни дела или защитават 

държавата и гражданите?



Съкратеното съдебно 

следствие!?

◼ глава 27 „Съкратено съдебно 
следствие” гарантира бързо 
съдопроизводство в рамките на 2 
месеца с произнасяне на съдебен 
акт.



◼ До момента, две години след 

приемането, не е оценен ефектът и 

въздействието от прилагането на 

глава 27 „Съкратено съдебно 

следствие” от НПК. Не е оценена 

съдебната практика по този въпрос.



◼ Изключително голям компромис е 

прилагането на тази съкратена 

процедура за сексуални 

престъпления, престъпления срещу 

деца, убийства при пътно-

транспортни произшествия с 

употреба на алкохол и убийства при 

афект.



◼ Има насърчаващ ефект върху други 

правонарушители, престъпници и 

насилници – те предварително 

знаят, че ако се признаят за виновни 

прокуратурата ще поиска за тях в 

пъти по-леко наказание, а съдът ще 

приключи в едно, най-много две 

заседания съдебното дело. Всички в 

един такъв процес са доволни, без 

жертвата и пострадалия.



Предложения на Центъра на НПО

◼ Да се въведат ограничения при 

прилагането на глава 27 от НПК за 

някои престъпления – сексуални, 

срещу деца, ПТП с употреба на 

алкохол, някои убийства;



◼ Задължително постигане на 

съгласие от всички страни за 

прилагането на тази съдебна 

процедура – включително 

пострадалия и прокуратурата;
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