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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Брод, община Димитровград         Дата: 09 ноември 2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Домашно насилие и дискриминация 

 

Описание на проблема: Домашното насилие е широко разпространен в обществото ни проблем, за който обаче 

се говори рядко. Статистиката сочи, че всяка четвърта жена в България в някакъв момент от живота си е ставала 

жертва на домашно насилие. Пострадалите на домашно насилие рядко се осмеляват да потърсят помощ от една 

страна, защото се срамуват или страхуват „семейният им проблем“ да не стане обществено достояние, а от друга 

страна, защото не знаят къде и каква помощ могат да получат. Дискриминацията е друхо широкоразпространено 

явление в обществото ни. За съжаления голяма част от обикновените хора не знаят какво е значението на 

термина, какви видове дискриминация съществуват и най-често свързват дискриминацията единствено и само с 

ромите. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Участниците от групата бяха 

запознати с основната дейност, която фондация „Х&Д Джендър перспективи предлага - консултиране и оказване 

на подкрепа на лица, станали жертва на домашно насилие и дискриминация. Антония Филева разясни на групата 

значимостта на проблемите домашно насилие и дискриминация и представи конкретни казуси. Основен акцент 

постави на насилието върху възрастни хора, предвид средната възраст на групата. Дадена беше информация 

относно Закона за защита срещу домашно насилие и бяха разяснени мерките по него за издаване на 

ограничителни заповеди. Представи и извадки от Закона за защита от дискриминация. Обсъдени бяха видовете 

насилие, как да разпознаем насилието и как да се защитим. 

Най-разпространените видове дискриминация са по признак възраст и пол. На срещата стана ясно, че 

възрастните хора и жителите на малките населени места не са запознати с мерките, които могат да предприемат 

в случай на домашно насилие и дискриминация, както и с местата, където могат да потърсят помощ. 

Минка Делчева сподели за случай на домашно насилие в село Брод, при който майка упражнява насилие над 

дъщеря си. Поставен бе проблемът с нежеланието на личните лекари да съдействат чрез издаването на 

медицинско свидетелство за следите от нанесените удари при случай на домашно насилие. Медицинската сестра 

Маргарита Андонова сподели, че личните лекари избягват да участват в подобни случаи, стахувайки се от 

последиците – саморазправа от старна на насилника или да не бъдат привлечени като свидетели при евентуално 

дело. 
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Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Антония Филева предостави 

координати на Консултативните центрове на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ в Хасково и Димитровград, 

където се предлага безплатна специализирана, психологическа и юридическа помощ на пострадали от домашно 

насилие. Също така запозна групата с новооткрития Кризисен център за жени пострадали от домашно насилие 

или трафик и техните деца в Димитровград. Решено бе по-често да се провеждат информационни беседи в 

читалището, с които да се повишава 

информираността на хората към проблема. 

 

 

Ангажирани лица: Дискусията по темата се водеше от Славейка Митева – наставник на ГСС и Антония Филева – 

юрист и представител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

 

Предприети действия: Сред участниците в ГСС бяха разпространени информационни и рекламни материали във 

връзка с темата. 

 

Постигнти резултати: Членовете на групата придобиха конкретни знания по проблемите на насилието и 

дискриминацията. 

 

Дата: 10 ноември 2015 г. 

Изготвили: Славейка Митева и Марияна Вълева 


