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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 15.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Случаите на домашно насилие и въобще на насилие в село Стамболийски са 

многобройни. Това породи необходимостта от провеждане на среща по темата. Много от участниците в ГСС са 

ставали свидетели на насилие на обществени места в селото или са чували за домашно насилие в определени 

семейства. Сблъскването с насилието ги смущава и те споделят, че не са сигурни как трябва да реагират.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Всеки от участниците в ГСС 

разказа за случай на насилие от село Стамболийски. Представени бяха следните няколко случая: 

 Домашно насилие върху стара болна жена; 

 Майка се кара и бие детето си в магазина, защото то иска от нея да му купи нещо; 

 В автобуса голямо момче рита и бие с чантата си по-малко момче; 

 Опит за изнасилване на момиче от втория й баща. Ммайката на момичето живее на семейни начала с 

въпросния насилник. Същият наръгва с нож първата си жена, от която има дете. 

 Снаха тормози болната си свекърва, която живее сама на село, взима й пенсията. 

Павел Димитров представи пред групата много материали, които беше подготвил по темата за насилието. Петя 

Петкова запозна ГСС основните видове и форми на насилие и в частност на домашното насилие. Обсъдени бяха 

възможностите на реакция в случай, че сме свидетели или жертва на насилие. Петя Петкова представи кои са 

институциите и организациите, които могат да окажат помощ при разрешаване на проблема и раздаде рекламни 

материали с техни координати. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Ако станат свидетели или жертва на 

насилие, участниците в групата да се обръщат за помощ към кмета на село Стамболийски, да звънят на тел. 112 и 

да търсят помощ от Консултативните центрове на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

Ангажирани лица:  Павел Димитров и Петя Петкова 

Предприети действия: На 15.12.2015г. се проведе беседа по темата за насилието. Участниците в ГСС имаха 

възможност да споделят за случаи на насилие, на които са ставали свидетели и ги притесняват. Представени бяха 

възможностите за реакция в такива ситуации. 
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Постигнaти резултати: Беседата допринесе за мотивирането на участниците в ГСС да проявяват нетърпимост 

към насилието, независимо дали са свидетели или потърпевши от него; да заемат активна гражданска позиция за 

справяне с този проблем като му дадат гласност и не остават безучастни към потърпевшите и насилниците, а 

сигнализират институциите и организациите, имащи отношение към проблема. 

 

Дата: 16.12.2015 г. 

Изготвили: Марийка Колева и Димитрия Нанева  
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