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Екипът на Фондация „Х&Д Джендър перспективи” изказва 
своята благодарност на административните ръководители на 

Районен съд-Хасково, Районен съд-Димитровград, Районен 
съд-Свиленград, Районен съд-Харманли и Районен съд-

Ивайловград за оказаното съдействие при извършване на 
настоящото наблюдение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Домашното насилие не е доброволен избор! „ изпълняван с безвъзмездната 
финансова помощ по Договор с рег. № 93-00-157/ 21.05.2019г., финансиран от 
Министерство на правосъдието. 

Наблюдението е извършено в периода месец от месец юли до месец септември 2019г. 
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I. Увод 
 
1. Проблемът домашно насилие и значението му в съвременното общество 

 
                Насилието в семейството е един от сериозните социални проблеми на нашето 

съвремие. Навсякъде по света домашното насилие има унищожителни ефекти върху 

физическото, психологическото, емоционалното и финансовото благосъстояние на 

жени, деца, семейства и обществени групи. 

           По темата домашно насилие не се говори много. Макар и винаги да го е имало, е 

било тема табу. Макар и обществото в днешни дни да е по-чувствително на тази тема, 

все още продължава да се смята, че домашното насилие е семеен, а не обществен 

социален проблем. Днес, по новините, по вестниците, по социалните мрежи 

непрекъснато се  изнасят данни за пострадали жени, за убити жени в следствие на 

домашно насилие. Но заедно, с това все още достатъчно не се говори за това как актовете 

на насилие в семейството се отразяват върху жертвата, която е жива.    

Домашното насилие  е форма на насилие, което се случва между близки хора и 

това е фактора, който го различава от останалите насилствени актове. Думата ,,домашно” 

обикновено се свързва със спокойствие, топлина,  утеха, сигурност, уют и святост.  

Домът е онова интимно пространство, в което човек открива себе си и, в което се чувства 

стойностен и значим. Съвременните проучвания сочат, че тази „люлка на грижовността” 

може да бъде също и ,,люлка на насилието”. Застраховани няма. Жертви на домашно  

насилие могат да бъдат  както жени-млади, бременни, възрастни, деца във всякакви 

възрасти, така и мъже от всички възрасти. В по-голямата си част обаче жертвите на 

насилие са жените и децата. В книгата си „Жени под влияние”, френския психолог и 

психиатър, Мари-Франс Иригоайен описва, че битите мъже са склонни да прикрият 

всичко, без да предприемат каквито и да е действия, защото ги е срам. Мъжете трудно се 

оприличават като жертви на насилие, за което и не се заявяват като такива и не споделят 

за насилствени актове спрямо тях. Това се доказва и от практиката, анализите и 

статистиката, както на неправителствените организации, които предоставят услуги за 

пострадали от ДН, така и от съдебните производства, които се водят по ЗЗДН. 

Изнесените данни сочат, че между ¼ и ½ от всички жени са малтретирани в семейството 
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и че между 40 и 70% от убийствата на жени са извършени от техните интимни партньори. 

Някои данни сочат, че над 50 милиона жени и момичета в Европа са били засегнати от 

мъжко насилие и че близо 70 на сто от тези инциденти са станали в обкръжението на 

близки и роднини. Въпреки известни вариации в статистическите данни, 70% от жените 

по света са ставали жертви на насилие, като в повечето случаи, насилието не е заявявано 

открито. В България всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие в дома си. За 

съжаление статистика, уточняваща броя на претърпелите насилие, не съществува. 

Болшинството от жени говорят за насилие върху себе си само, ако то е физическо или 

сексуално, а психическото, емоционалното и икономическото насилие не се разпознава. 

Домашното насилие е форма на насилие, което се случва между близки хора и 

това е фактора, който го различава от останалите насилствени актове. При него 

насилникът има постоянен достъп до жертвите и то в продължителен период от време.  

И тук е уместно да се зададе въпроса какво се случва с тези жертви? Отговорът на този 

въпрос се съдържа не в полицейските статистики и в тези на организациите, оказващи 

помощ и подкрепа на жертвите на насилие, а в поведението и в живота на пострадалите, 

които са принудени да изживяват физическата и душевна травма в много по- голяма 

степен.   

             Заедно с това с извършваните актове на насилие се нарушават човешки права, 

които са установени с редица международни документи. В тази връзка е оправдан 

интереса на държавите и на обществата за борба с домашното насилие. В световен план, 

макар и от скоро, домашното насилие е дефинирано като нарушение на човешките права 

и от просто “личен проблем” се превръща във все по-легитимен и нарастващ проблем на 

обществото и държавата. Редица институции и организации са ангажирани с проблема 

домашно насилие в международното, европейското и националното пространство-ООН, 

Уницеф, Европейски съюз, мрежа „Жени срещу насилието в Европа”/WAVE/, 

Европейско женско лоби /EWL/, Глобален фонд за жените /GFW/ и много други. По 

инициатива на ООН, 25 ноември е признат като международен ден за елиминиране на 

насилето срещу жените.. 

             В международното законодателство тези промени също са намерели своето 

място като към законите за държавната отговорност е въведена клаузата, че държавите 
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не са отговорни единствено за нарушението на международните закони, а също така и за 

защитата на своите граждани според тези закони. Приети са редица конвенции, 

директиви, декларации, протоколи и становища, осъждащи ДН.  Заедно с това още през 

1966г. Световната здравна организация е публикувала резолюция, в която насилието е 

определено като най-бързо растящия проблем за общественото здраве. 

             В Република България през 2005г. е приет Закон за защита от домашно насилие, с 

който е уредена материално и процесуално материята, касаеща актовете на насилие 

между близки хора. Със закона е дадена легална дефиниция на понятието „домашно 

насилие”, предвидени са мерки за защита и е очертан кръга от лица, които могат да 

потърсят защита. От февруари месец 2019г. домашното насилие е включено и като 

престъпление в Наказателния кодекс. 

2. Необходимостта от анализ относно приложението на ЗЗДН 
 
Закона за защита от домашно насилие е ефективно средство и инструмент за 

оказване на помощ и превенция при домашно насилие. Практиката в страната показва, 

че институциите, които са прямо ангажирани с проблема ДН по различен начин прилагат 

ЗЗДН като това създава редици трудности и води до неясноти. Това е и причината да се 

извърши мониторинг на всички образувани дела по ЗЗДН в периода от 2015г. до 2018г. 

вкл. в петте районни съдилища- Районен съд-Хасково, Районен съд-Димитровград, 

Районен съд-Харманли, Районен съд-Свиленград и Районен съд-Ивайловград. Заедно с 

това, чрез извършения анализ на съществуващата практика по делата ще се даде шанс на 

държавата да предприеме необходимите законодателни и изпълнителни мерки за 

ефективно прилагане на законодателството, свързано с домашното насилие. Всяко едно 

наблюдение има цел, с която се прави, период, който ще се наблюдава, метод, чрез който 

ще се извършва наблюдението и време за извършването му. 

Основната цел на наблюдението е да се анализира практиката по приложение на ЗЗДН 

в различни съдилища от съдебния район като от една страна се изведат добрите 

практики, а от друга страна се отчетат и фактори, които затрудняват приложението на 

закона и затрудняват пострадалите в процеса по търсене на защита.   
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Обект на  наблюдението са образуваните дела по ЗЗДН в Районен съд-Хасково, Районен 

съд-Димитровград, Районен съд-Харманли, Районен съд-Свиленград  и  Районен съд- 

Ивайловград  за периода 2015-2018г. включително. 

Метод за наблюдение- Методът е описан в специално изработена „Методология  за 

провеждане на наблюдението на дела по ЗЗДН в периода 2015-2018г. в Хасковски 

съдебен окръг“. Наблюдението е извършено чрез специално създадена „карта за 

наблюдение на дела по ЗЗДН”, съдържаща въпроси, по които се събира информация. 

Картата за наблюдение съдържа няколко групи въпроси: относно молителя, относно 

ответника, относно организацията на съдебния процес след подаване на молба по ЗЗДН- 

срочност, ред и явили се лица; за взаимодействие между институциите и доказателствен 

материал; постановени съдебни актове. 

Време за извършване на наблюдението- месеците юли, август и септември 2019г. 

3. Кръгла маса 

           Фондация „Х&Д джендър перспективи“ е провеждала множество семинари и 

работни срещи с представители от различни институции по темата „домашно насилие“. 

От натрупания опит, изведената от екипа обратна връзка е да се провеждат периодично 

организирани мероприятия, на които да се обсъждат практически проблеми във връзка с 

приложение на законодателството, касаещо домашното насилие. Мнението на 

работещите по ЗЗДН отразява реалната ситуация, добрите практики като се набелязват 

трудностите в приложението на закона. И за това след провеждане на същинското 

наблюдение на делата по ЗЗДН се проведе кръгла маса, на която взеха участие 

представители на съда, прокуратурата, полицията, социалните служби и 

неправителствения сектор и на която бяха обсъдени практическите аспекти по темата.  

 

 

 

 

 

II. Обобщени  резултати от проведеното наблюдение 
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          За периода от месец юли до месец септември включително в районните съдилища 
в района на Окръжен съд–Хасково са наблюдавани общо 373 дела по ЗЗДН, представени 
в таблица за всеки съд по отделно. 

 

 

ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ПО ЗЗДН В 
ПЕРИОДА  

2015-2018г. 

 

 

 

   РАЙОНЕН   
        СЪД 
    ХАСКОВО 

     РАЙОНЕН 
           СЪД 
ДИМИТРОВГРАД 

  РАЙОНЕН   
     СЪД 
ХАРМАНЛИ 

   РАЙОНЕН  
        СЪД 
СВИЛЕНГРАД 

   РАЙОНЕН 
        СЪД 
ИВАЙЛОВГРАД 

         
        192 

                
           83 

           
        31 

        
         48 

                
          19 

Таблица №1 

По години резултатите са  както следва: 

година РС-Хасково РС-Д-град РС-Харманли РС-Сви-град РС-Ивай-град 
2015г. 46 17 6 3 6 
2016г. 53 28 10 9 7 
2017г. 41 14 8 22 2 
2018г. 52 24 7 14 4 

       Таблица №2 

           От представените данни прави впечатление, че в Районен съд-Хасково и Районен 
съд-Димитровград има най-много образувани дела по ЗЗДН. И в двата града Фондация 
„Х&Д джендър перспективи“ има консултативни центрове, в които се предлагат услуги 
на пострадали от домашно насилие. На трето място се нарежда Районен съд-Свиленград, 
в който през 2015г. и 2016г. образуваните дела по ЗЗДН са малко. Едва 12 броя за двете 
години. През 2017г. обаче се наблюдава драстично повишаване на броя на образуваните 
дела по ЗЗДН. Това в една или друга степен може да се дължи на това, че от края на 
2016г. в гр.Свиленград се предлага безвъзмездна помощ на пострадалите от домашно 
насилие като на пострадалите лица се предоставя психологическо и юридическо 
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консултиране. В градовете Харманли и Ивайловград не се предоставят услуги в тази 
сфера. 

         Извод: В градовете, в които се предоставят услуги на пострадали от ДН, броят 
на делата по ЗЗДН е сравнително по-висок в сравнение с тези, в които не се 
предоставят. Това е обяснимо предвид факта, че не се разпознава домашното 
насилие като токова, а в консултативните центрове спрямо всички потребители се 
полагат усилия за разпознаване на актовете на домашно насилие.  

        1.Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове 
домашно насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се 
отразява какъв вид насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще 
дадат представа кои са актовете на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които 
се търси защита и разпознават ли се всички те като насилие. Практиката показва, че 
много от същинските актове на домашно насилие остават скрити в семейството и за тях 
не се търси защита, поради това, че не се разпознават. Според различни проучвания, 
много от жертвите са на мнение, че ако няма физическо насилие, то няма никакво 
насилие. Чупенето на вещи и предмети, обидите, ограничаването на финансовите 
средства не се разпознават като насилие.  
        Общо в наблюдаваните съдилища, по 244 дела е заявено физическо насилие, по 371 
дела е заявено емоционално психическо насилие, по 24 дела е заявено икономическо и 
по 8 дела сексуално насилие. 
           Резултатите от делата по години са изнесени в следващата таблица: 

                                      ВИДОВЕ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
            РС 
ДН 

  
  ХАСКОВО 

 
ДИМИТРОВГРАД 

 
ХАРМАНЛИ 

 
СВИЛЕНГРАД 

 
ИВАЙЛОВГРАД 

 
ФИЗИЧЕСКО 
 

 
125 

 
              55 

 
21 

 
30 

 
13 

 
ЕМ.-ПСИХ. 
 

 
192 

 
82 

 
30 

 
48 

 
19 

 
ИКОНОМ. 
 

 
4 

 
13 

 
0 

 
5 

 
1 

 
СЕКСУАЛНО 
 

 
3 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

Таблица №3 

              От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни 
извода: 
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- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН в наблюдавания период 
като вид на упражненото домашно насилие спрямо пострадалия е посочено 
емоционално-психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до 
физически наранявания, не се прикриват; 

- На четвърто място, при 127 броя дела, молителите са потърсили защита без да 
е било упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, 
че тези лица разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот 
без насилие, било то емоционално-психическо. 

- На пето място, прави впечатление, в Районен съд-Димитровград има най-много 
заявени актове на икономическо насилие. В районен съд-Свиленград  през 
2017г. и 2018г. /годините, в които в града се предлага безвъзмездна 
психологическа и юридическа помощ за пострадали от домашно насилие/ има 
заявени също актове на икономическо насилие, което потвърждава факта, че 
когато се работи професионално с пострадали от домашно насилие се откриват 
и други видове форми на домашно насилие. 

- На шесто място, в наблюдавания период има заявени случаи на сексуално 
насилие в Районен съд-Хасково и Районен съд-Димитровград, като в останалите 
съдилища няма заявени такива. 

        Извод: През последните години, освен актовете на физическо насилие, се 
разпознават и актовете на психическо и емоционално и се търси защита и 
спрямо тях. В градовете, в които се предлагат специализирани услуги и се 
работи професионално с пострадали от домашно насилие се откриват актове на 
насилие, които до преди няколко години  не са били разпознавани. Все още не се 
разпознават обаче актовете на икономическо насилие. По отношение на 
сексуалното насилие, не само че не се разпознават, но и засягат много интимна 
сфера от личния живот, за която жертвите се срамуват да говорят открито и да 
търсят защита.   

              Резултатите са графично изобразени в следващата графика: 



 

Проект „Домашното насилие не е доброволен избор!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. №  93-00-157/ 21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието 

12 

 

2.Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно страните” 
и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; пол и 
възраст на ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните.  

             Резултатите са представени както следва: 

 
ПОЛ 

 

 
                 МОЛИТЕЛ 

 
                 ОТВЕТНИК 

 
ЖЕНА 

 
328 

 
27 

 
МЪЖ 

 
61 

 
342 

Таблица №4 

a. Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№5 

Таблица №5- Молител 

Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 329 71 100 70 88 

мъж 60 14 13 18 15 
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          Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили  общо 389 лица, от които 329 жени и 60 мъже. Прави впечатление, че през 
последните две години е завишен броя на делата, по които мъже са потърсили защита. 
Като цяло обаче, броят на жените, които търсят защита е значително по-голям, което 
доказва и факта, че мъжете в по-малка степен са склонни да заявят, че са жертви на 
домашно насилие.  

           Извод: Защита по ЗЗДН търсят както жени, така и мъже, чийто брой през 
последните години се увеличава. 

б.   Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№6 

Таблица №6- Ответник 

Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 53 8 13 15 17 

мъж 342 75 99 77 91 

 

          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу жени. За 
изследвания период тези дела 53 жени са били ответник по делото. Предвид резултата от 
табл.2, че 60 мъже са потърсили защита, а 53 жени са били ответник по делата, показва, 
че са завеждани дела от мъже за извършено домашно насилие от мъже. Във всички 
случаи това са родители, които търсят защита от децата си или други роднини. 

             Извод: Мъжете търсят защита не само срещу жени, но и срещу мъже като в 
повечето случаи това са родители, които търсят защита от децата си или други 
роднини. 

                            в.     Резултати относно възрастта на молителя 

           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 
2015г. до 2018г. вкл. са на възраст между 26-35 години и на възраст 36-45 години. Това 
е възрастта, която се определя като младо поколение. Това са хора в най-активните си 
години с придобит вече житейски опит и с енергия за противопоставяне на проблема и 
търсене на решения за справянето с него. От друга страна е тревожен факта, че на трето 
и четвърто място в категорията по възраст на лица, подали молби по ЗЗДН се подреждат 
лицата на възраст между 46 и 55 години и 56 и 70 години. Това са хора, които търсят 
защита преди всичко за извършено насилие от техни низходящи или внуци.  

               Обобщено резултатите са представени в Таблица №7. 
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Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 30 6 2 14 8 

26-35г. 84 13 15 32 24 

36-45г. 106 20 16 35 35 

46-55г. 75 5 24 38 8 

56-70г. 66 8 17 24 17 

Над 70г. 26 5 9 8 4 

                                                                                                             Таблица №7 

          Извод: Лицата на възраст между 36-45 години са най-склонни да търсят 
защита по ЗЗДН. 

г./Резултати относно възрастта на ответника-Таблица №8  

              Видно от Таблица №8 най-голям е броят на лицата срещу, които са подадени 
молби по ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат лицата 
между 26-35 години. При съпоставяне на Таблица №7 и Таблица №8 прави впечатление, 
че това са двата възрастови периода, в които се намират и лицата, търсещи защита, и 
лицето срещу, които се търси защита.           

                                                                                        

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 24 5 9 6 4 

26-35г. 89 16 31 20 22 

36-45г. 129 30 33 27 39 

46-55г. 80 17 22 22 19 

56-70г. 52 14 10 16 12 

Над 70г. 8 2 3 3 1 

                                                                                                            Таблица №8 
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          Извод: Лицата на възраст между 36-45 години са най-склонни да търсят 
защита по ЗЗДН. Това е и възрастта на лицата, срещу които са подавани най-много 
молби по закона. 

д./Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период  спрямо 131 деца е поискана защита. От тях, 24 деца 
са били пряко пострадали от актове на насилие, а 107 деца са били свидетели на такива. 
При 110 от случаите, защита за децата е потърсена от родител. За едно от децата, защита 
е потърсена от бабата за насилие извършено от бащата на детето и за едно от друг близък. 
През наблюдавания период има образувани 3 дела по молба на директора на ДСП-
Димитровград. Останалите дирекции не са подавали молба по ЗЗДН. 

                                      ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДН 
            РС 
ВИД 

  
  ХАСКОВО 

 
ДИМИТРОВГРАД 

 
ХАРМАНЛИ 

 
СВИЛЕНГРАД 

 
ИВАЙЛОВГРАД 

ПРЯКО  
ВЪРХУ ДЕТЕ 

 
6 

 
              8 

 
5 
 

 
4 

 
1 

СВИДЕТЕЛ 
НА 
НАСИЛИЕ 

 
58 

 
21 

 
14 

 
12 

 
2 

 

             Извод:  През целия период са твърде малко делата, които са образувани по 
молба от директорите на ДСП, въпреки дадената законова възможност. 
Процедурата по ЗЗДН е по-бърз и ефективен метод за осигуряване на среда на 
ненасилие за децата. Използвайки мерките по ЗЗДН не се налага децата да бъдат 
извеждани от жилището, тъй като е предвидена мярка извършителят на насилие да 
бъде отстранен временно от съвместно обитаваното жилище. 

е./Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период и за петте 
съдилища. Целта е да се изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на 
домашно насилие. За наблюдението се използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според 
резултатите, за домашно насилие извършено от : 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 142 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са 
потърсили защита 130 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита 6 лица; 
-  възходящ са потърсили защита 57 лица; 
-  низходящ са потърсили защита 63 лица; 
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- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително 
са потърсили защита 24 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително 
са потърсили защита 29 лица; 
- настойник, попечител или приемен родител- няма регистрирани случаи; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство е потърсило защита 1 лице ; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство-
няма регистрирани случаи. 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съпруг или съжител. След тях се подреждат тези, при които се търси защита от деца и 
родители. В Районен съд-Хасково, най-многобройни са случаите, при които се търси 
защита от настоящ или бивш съпруг. По различно е положението в Районен съд-
Свиленград, където най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ 
или бивш съжител. Тези данни показват, че в по-малките населени места лицата, които 
не са били обвързани с граждански брак са по-склонни да се изправят срещу случващото 
им се или  тези резултати  може да се дължат на това, че има повече семейства, които 
съжителстват на семейни начала без сключен граждански брак. 

     3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на съдебния 
процес. Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение относно 
приложението на ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 

         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН,  в деня на постъпване на молбата съдът насрочва 
открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Всички дела във всички 
съдилища, образувани в периода от 2015г. до 2018г. включително са насрочени в рамките 
на този законов срок. Единствено в Районен съд-Хасково има 7 дела, които са насрочени 
извън този срок и всички молби са били заведени през съдебната ваканция. От общо 
образуваните 373 броя дела, за 361 броя дела е било насрочено открито съдебно 
заседание. При останалите 12 броя дела са били дадени указания за отстраняване на 
нередовности в исковата молба, които не са били отстранени в срок и делата не са били 
насрочени или непосредствено след предявяване на молбата в съда е постъпила и молба 
за оттегляне на иска. 

         Извод: Практиката и в петте съдилища е да се спазва законовия срок за 
насрочване на делата по ЗЗДН. 

3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия 
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наблюдаван период.  При 234 от делата молителя се е явявал. Ответникът се е явявал на 
202 от делата. При 165 дела, някоя от страните се е представлявала от процесуален 
представител. Свидетели са били разпитвани по 148 броя от делата. Само в 2  
производствата по ЗЗДН са участвали други лица /вещи лица по назначени експертизи/. 

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №9 

   Вид представителство Молител Ответник 

Лицето се представлява    
само 

85 86 

Лицето се представлява 
от 

упълномощен адвокат 

189 144 

Лицето се представлява 
от служебен адвокат 

4 4 

 

           Извод:   При така получените резултати изводите, които могат да се направят 
са в няколко насоки: 

- На първо място, и молители и ответници се доверяват на процесуално 
представителство от упълномощен адвокат. Почти е еднакъв броя на 
молители и ответници, които се представляват сами. В Районен съд-
Хасково и Районен съд-Димитровград броят на лицата, които се 
представляват сами е значително по-голям от този в останалите съдилища.  

- На второ място, само 4 лица, които са били в процесуалното качество на 
ответник са поискали да им бъде предоставена правна помощ. От лицата, 
явяващи се в качеството на молители, също 4 лица са поискали такава.  

3.4. Представени доказателства по делото 

          В тази група са изследвани четири отделни вида  писмени доказателства, които са 
от значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, 
съдебномедицинско удостоверение, медицински документ от друг лекар и други 
доказателства. По всички образувани дела от Районен съд-Хасково, Районен съд-
Димитровград, Районен съд-Ивайловград и Районен съд-Свиленград за изследвания 
период има представена от молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Единствено в Районен 
съд-Харманли по две от делата няма представена такава декларация. Няма дела, по които 
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да е представена само декларацията. Съдебномедицинско удостоверение е представено 
по 75 дела, а медицински документ от друг лекар по 43 дела. През периода, случаите при 
които е заявено физическо насилие са по 244 дела, а едва по 118 от тях има представени 
документи, удостоверяващи физическите травми. Други доказателства са представени 
по 212 дела. Такива са удостоверения за раждане, удостоверения за граждански брак, 
удостоверения за родствени връзки, съдебни решения и определения, документи от 
други институции. 

       Извод: Практиката и в петте районни съдилища е да се подава Декларация по 
чл.9 от ЗЗДН. Също така и в петте града, при случаи на физическо насилие, не се 
представят по делата медицински документи удостоверяващи това. Причините за 
това могат да бъдат няколко: в областта има само един съдебен лекар, който 
изпълнява служебните си задължения в гр.Хасково и поради това хората от 
отдалечените места не го посещават, за да бъдат освидетелствани. Като друга 
причина, може да се изведе цената на съдебномедицинското удостоверение, която 
не може да бъде заплатена от някои от потребителите. Трета причина- някои от 
личните лекари отказват издаването на медицински документ, удостоверяващ 
травмата. Друг извод, който може да се направи, че страните в процеса представят 
други доказателства, като не се основават единствено и само на Декларацията и 
нейното оспорване.  

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 221 от делата по ЗЗДН, са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Свиленград. Прави впечатление, че само по 
9 дела са представени доказателства, въз основа на издадено съдебно удостоверение.  
Заедно с това,  съда по свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника 
и в случаите, при които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални 
доклади от дирекциите „Социално подпомагане“ и в петте града. 

        Извод: практиката и на петте съдилища е еднаква като се изискват служебно 
от съда доказателства по направени в исковата молба доказателствени искания. По 
този начин от една страна се постига процесуална икономия, а от друга страна, 
пострадалите се улесняват в процеса по събиране на доказателства. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В отчетния период  и общо в петте съдилища в рамките на едно съдебно заседание 
са приключени 198 броя дела. От 2 до 4 заседания са приключили 137 дела, а над 4 
съдебни заседания-9 дела. Най-голям е броя на делата, които са приключили в рамките 
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на едно съдебно заседание. В табличен вид резултатите са представени по години в 
Таблица №10. 

Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 47 55            46            50 

От 2 до 4             29 33 28            47 

Над 4 2 1 5 1 

       Таблица №10 

           Най-големият брой на приключени дела в рамките на едно съдебно заседание е 
през 2016г. През 2018 г. е най-голяма бройката на делата, приключили в от 2 до 4 съдебни 
заседания. 

3.7. Причини за отлагане на делото 

        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- 48 броя дела са били отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни 
причини  

- 10 броя дела са били отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
- 62 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за 

събиране и предоставяне на доказателства 
- 5 броя дела са били  отлагани  поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 27 броя дела са били отлагани поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         Резултатите показват, че практиката в съдилищата е решенията да се обявават 
непосредствено след приключването им. По 287 дела решението на съда е постановено 
след съвещание на съда, непосредствено след устните състезания, т.е. незабавно след 
приключване на делото. По 13 дела, решението е постановено в рамките на 
едноседмичния срок. По 6 дела решението е постановено  в двуседмичен срок и над 
двуседмичния. 
 
         4. Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на 
постановените съдебни актове. Той се състои от четири части. 
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4.1. Издаване на съдебен акт 
          
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Общо са издадени 303 
заповеди за незабавна защита и 193 заповеди за защита. Постановени са 5 решения за 
спиране на делата. В периода има прекратени общо 175 дела, като 107 от тях са поради 
оттегляне или отказ от иска, а 68 на друго основание. От тези, които са прекратени на 
друго основание, се включват  решенията, с които не се уважава молбата и тези, които 
са прекратени поради неотстраняване на нередовности в исковата молба и поради 
неявяване на молител без уважителни причини. В таблица №11 са представени 
обобщените резултати: 
 
Съдебен 
акт 

Районен     
съд 

Хасково 

Районен  
съд 

Димитровград 

Районен  
съд 

Харманли 

Районен 
съд 

Свиленград 

Районен  
съд 

Ивайловград 
ЗНЗ 167 63 20 37 16 
33 112 44 11 17 9 
РС 3 0 2 0 0 
РП 83 33 19 30 10 

Таблица №11 
Легенда: ЗНЗ-заповед за незабавна защита; ЗЗ-заповед за защита 
                 РС-решение за спиране; РП-решение за прекратяване 
               
4.2. Обжалване на решенията на районния съд 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 48 броя решения 
на районните съдилища, от които 33 броя са потвърдени, а 10 броя решения са отменени. 
Решенията, с които се изменя акта на първоинстанционния съд са 4 броя, а 1 дело е 
върнато за отстраняване на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
            Представени са в таблица №12, която обхваща целия наблюдаван период. В нея 
са изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които 
са поискани в молбите и тези, които са наложени със Заповед за незабавна защита. 
 
 
Легенда: И-искани; НЗ-незабавна защита 
Таблица №12 
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  РС-
ХАСКОВО 

РС-
ДИМИТРОВ

ГРАД 

РС-
ХАРМАНЛИ 

РС-
СВИЛЕНГРАД 

            РС- 
ИВАЙЛОВГРАД 

№ Мерки за защита  
И 

 
НЗ 

 
И 

 
НЗ 

 

 
И 

 
НЗ 

 
И 

 
НЗ 

 
И 

 
НЗ 

1 Задължаване на извършителя да се въздържа 
от извършване на домашно насилие; 

 
187 

 
167 

 
76 

 
63 

 
29 

 
20 

 
46 

 
37 

 
17 

 
17 

2 Отстраняване на извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за срока, определен от 
съда; 

 
53 

 
41 

 
37 

 
20 

 
7 

 
5 

 
15 

 
15 

 
1 

 
10 

3 Забрана на извършителя да приближава 
пострадалото лице, жилището, местоработата 
и местата за социални контакти и отдих на 
пострадалото лице при условия и срок, 
определени от съда; 

 
 
185 

 
 
151 

 
 
69 

 
 
49 

 
 
26 

 
 
17 

 
 
44 

 
 
33 

 
 
9 

 
 
16 

4 Временно определяне местоживеенето на 
детето при пострадалия родител или при 
родителя, който не е извършил насилието, 
при условия и срок, определени от съда, ако 
това не противоречи на интересите на детето; 

 
 
32 

 
 
30 

 
 
21 

 
 
11 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

  

5 Задължаване на извършителя на насилието да 
посещава специализирани програми; 

 
66 

 
12 

 
25 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

   

6 Насочване на пострадалите лица към 
програми за възстановяване. 

          

Таблица №12 
     Видно от резултатите, най-исканите мерки за защита от страна на молителите са първа 
мярка – „задължаване на насилника да се въздържа от домашно насилие”, която е и 
наложена в 304 заповеди за незабавна защита и трета мярка - „забрана на извършителя 
да приближава пострадалото лице, жилището и местата за социални контакти и отдих”, 
която е и наложена в 266 заповеди за незабавна защита. Мярката „временно определяне 
местоживеенето на детето при родителя, който не е извършил насилието” е била 
поискана в 60 молби като е била издадена Заповед за незабавна защита по 45 дела. По 96 
дела е била поискана петата мярка - „задължаване на извършителя на насилието да 
посещава специализирани програми”, като по 15 дела е била налагана такава. Шестата 
мярка - „насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване” не е била 
искана и не е била налагана. 
              В таблица №13 са представени и резултати за издадени заповеди за защита и 
сроковете им. Първата мярка, а именно по чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН е била наложена в 189 
заповеди за защита. Видно от резултатите, тя и най-често налаганата мярка. Втората 
мярка, а именно по чл.5, ал.1, т.2 - „отстраняване на извършителя от съвместно 
обитаваното жилище” е била наложена в 53 заповеди за защита. Третата мярка, а именно 
по чл.5, ал.1, т.3 - е наложена в 164 заповеди за защита. Четвъртата мярка, а именно по 
чл.5, ал.1, т.4 е била наложена в 29 заповеди за защита. Петата мярка, а именно по чл.5, 
ал.1, т.5 е наложена в 28 заповеди за защита. Последната шеста мярка по чл.5, ал.1,т.6 не 
е била налагана.  Сроковете, за които са налагани мерките са различни. По първа мярка, 
въпреки че е наложена в най-много заповеди за защита, срок  е определен само в две. 
Налаганите мерки са в различни срокове като най-многобройни са тези за 12 месеца - в 
47 заповеди, след което са тези 6 месеца - в 42 заповеди и за 18 месеца - в 25 заповеди. 
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Малко са мерките, които са налагани за минималния срок, определен в закона, а именно 
3 месеца. Също така има налагани мерки, като не е посочен срока им. 

 
              РС-Хасково     РС-Димитровград РС-Харманли    РС-Свиленград РС-Ивайловград 

№ Мерки за защита  
И 

 
ЗЗ 

 
М 

 
И 

 
ЗЗ 

 

 
М 

 

 
И 

 
ЗЗ 

 
М 

 
И 

 
ЗЗ 

 
М 

 
И 

 
ЗЗ 

 
М 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 

 
187 

 
106 

 
1х6 
1х12 

 
76 

 
44 

  
29 

 
13 

  
46 

 
17 

  
17 

 
9 

 

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
53 

 
26 

4х3  
1х4 
5х6  
1х9 
1х10 
3х12 
6х18  

 
37 

 
15 

1х5 
3х6 
2х8 
3х12 
2х18 
 

 
7 

 
5 

 
3х6 
2х12 

 
15 

 
4 

 
2х12 
2х18 

 
1 

 
3 

 
1х5 

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

 
 
185 

 
 
100 

20х3  
6х4  
8х5 
21х6  
2х8 
3х9 
2х10  
24х12  
14х18 
 

 
 
69 

 
 
34 

3х3 
1х5 
5х6 
3х8 
10х12 
2х15 
6х18 

 
 
26 

 
 
12 

1х3 
1х4 
1х5 
4х6 
5х12 

 
 
44 

 
 
11 

1х6 
1х8 
1х10 
4х12 
4х18 
 

 
 
9 

 
 
7 

1х3 
1х9 
4х12 
1х18 

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

 
 
32 

 
 
22 

2х18  
2х4  
7х3 
2х12 
2х6 

 
 
21 

 
 
6 

 
2х3 
2х6 
2х12 

 
5 

 
1 

  
2 

 
 

    

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

 
66 

 
26 

1х3 
1х9 
1х12 

 
25 

 
1 

  
3 

 
1 

  
2 

     

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 

               

Таблица №13 
         
        Резултати от наблюдението на дела по ЗЗДН в Районен съд-Хасково 
       В Районен съд-Хасково са наблюдавани общо 192 броя дела по ЗЗДН, образувани в 
периода от 2015г. до 2018г. включително. За отделните години бройката е както следва: 

2015г. – 46 броя дела 

2016г. - 53  броя дела 

2017г. - 41 броя дела 

2018г. - 52 броя дела 
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          От представените данни прави впечатление, че през наблюдаваните години, 
бройката на делата е сравнително постоянна без сериозни отклонения. 

       1.   Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове 
домашно насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се 
отразява какъв вид насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще 
дадат представа кои са актовете на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които 
се търси защита и разпознават ли се всички те като насилие. Практиката показва, че 
много от същинските актове на домашно насилие остават скрити в семейството и за тях 
не се търси защита, поради това, че не се разпознават. Според различни проучвания, 
много от жертвите са на мнение, че ако няма физическо насилие, то няма никакво 
насилие. Чупенето на вещи и предмети, обидите, ограничаването на финансовите 
средства не се разпознават като насилие.  

           Резултатите от делата по години са изнесени в следващата таблица: 

    Таблица №1 - резултати от проведено наблюдение на дела по ЗЗДН по вид на ДН. 
 

Вид  Общ брой 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Физическо  125 30 29 29 37 

Емоц.-псих. 192 46 53 41 52 

Икономическо  4 2 1 1 0 

Сексуално  3 0 1 2 0 

                                                                                          Таблица №1 

       От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни 
извода: 

- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН в наблюдавания период 
като вид на упражненото домашно насилие спрямо пострадалия е посочено 
емоционално-психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до 
физически наранявания, не се прикриват; 
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- На четвърто място, при 67 броя дела, молителите са потърсили защита без да е 
било упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, 
че тези лица разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот 
без насилие, било то емоционално-психическо. 

      2.    Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно 
страните” и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; 
пол и възраст на ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните. 
Резултатите са представени както следва: 

1.1.Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№2 

Таблица №2- Молител 

Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 178 45 50 37 46 

мъж 28 8 7 5 8 

 

         Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили общо 206 лица, от които 178 жени и 28 мъже. Прави впечатление, че близо по 
8 мъже на година, търсят защита срещу упражнено домашно насилие. 

1.2.Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№3 

Таблица №3- Ответник 

Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 26 3 7 7 9 

мъж 181 45 50 38 48 

          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу жени. За 
изследвания период 26 жени са били ответник по делото. Предвид резултата от табл.2, 
че 28 мъже са потърсили защита, а 26 жени са били ответник по делата, показва, че са 
завеждани дела от мъже за извършено домашно насилие от мъже. Във всички случаи 
това са родители, които търсят защита от децата си. 

1.3.Резултати относно възрастта на молителя 
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           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 
2015г. до 2018г. вкл. са на възраст между 36-45 години и на възраст 46-55 години. Най-
малко са лицата, които са потърсили помощ на възраст над 70 години и тези между 18-
20 години. Обобщено резултатите са представени в Таблица №4. 

Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 17 4 7 5 1 

26-35г. 40 6 15 5 14 

36-45г. 56 14 13 8 21 

46-55г. 53 15 13 19 6 

56-70г. 36 10 5 9 12 

Над 70г. 9 4 5 0 0 

                                                                                                             Таблица №4 

1.4.Резултати относно възрастта на ответника 

       Видно от Таблица №5, най-голям е броят на лицата срещу, които са подадени молби 
по ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат лицата между 46-
55 години. При съпоставяне на Таблица №4 и Таблица №5 прави впечатление, че това са 
двата възрастови периода, в които се намират и лицата, търсещи защита, и лицата срещу, 
които се търси защита.  

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 10 2 5 3 0 

26-35г. 35 12 15 8 10 

36-45г. 65 16 15 13 21 

46-55г. 44 11 12 12 9 

56-70г. 31 7 5 11 8 

Над 70г. 4 1 2 1 0 

                                                                                                            Таблица №5 
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1.5.Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период спрямо 64 деца е поискана защита общо по 54 дела. 
От тях, 6 деца са били пряко пострадали от актове на насилие, а 58 деца са били свидетели 
на такива. Делата, в които като пострадали са включени деца са били образувани и през 
четирите наблюдавани години по молба на родител. През наблюдавания период няма 
образувани дела по молба на директора на ДСП-Хасково. 

1.6.Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период. Целта е 
да се изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на насилие. За 
наблюдението се използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според резултатите, за 
домашно насилие извършено от : 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 85 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са 
потърсили защита 63 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита 5 лице; 
-  възходящ са потърсили защита 28 лица; 
-  низходящ са потърсили защита 26 лица; 
- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително 
са потърсили защита 15 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително 
са потърсили защита 20 лица; 
- настойник, попечител или приемен родител; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство е потърсило 1 лице; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство-
няма подадени. 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съпруг. След тях се подреждат тези, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съжител. Тези данни показват, че въпреки лицата, които са обвързани с граждански брак 
са по-склонни да се изправят срещу случващото им се, от колкото тези, които 
съжителстват на семейни начала.  

     3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на съдебния 
процес. Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение относно 
приложението на ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 

         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН,  в деня на постъпване на молбата съдът насрочва 
открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Общо от всички насрочени 
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дела в Районен съд-Хасково, а именно 189, образувани в периода от 2015г до 2018г. 
включително 182 броя дела са насрочени в рамките на този законов срок. Делата, които 
са насрочени извън срока на чл.12, ал.1 от ЗЗДН са 7 броя като за всички тях молбите са 
били депозирани в рамките на съдебната ваканция.  

3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия 
наблюдаван период.  При 126 от делата молителя се е явявал. Ответникът се е явявал на 
103 от делата. Делата, при които някоя от страните се е представлявала от процесуален 
представител са 73 броя. Свидетели са били разпитвани по 58 броя от делата. По 3 дела 
са участвали други лица в производствата по ЗЗДН – вещи лица. 

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №6 

   Вид представителство Молител Ответник 

   Представлява се само 58 44 

Представлява се от 
упълномощен адвокат 

92 71 

Представлява се от 
служебен адвокат 

3 2 

 

При така получените резултати изводите, които могат да се направят са в няколко 
насоки: 

- На първо място, и молители и ответници се доверяват, както на процесуално 
представителство от упълномощен адвокат, така и на представителство от 
самите тях.   

- На второ място, само три лица, които са били в процесуалното качество на ищец 
и 2 лица, които са били в качеството на ответник са поискали да им бъде 
предоставена правна помощ.  

3.4. Представени доказателства по делото 

        В тази група са изследвани четири отделни вида  писмени доказателства, които са 
от значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, 
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съдебномедицинско удостоверение, медицински документ от друг лекар и други 
доказателства. По всички образувани дела от Районен съд-Хасково за изследвания 
период има представена от молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Съдебномедицинско 
удостоверение е представено по 49  дела, а медицински документ от друг лекар по 21  
дела. През периода, случаите при които е заявено физическо насилие са по 125 дела, а 
едва по 70 от тях има представени документи удостоверяващи физическите травми. 
Други доказателства са представени по 99 дела. Такива са удостоверения за раждане, 
удостоверения за граждански брак, удостоверения за родствени връзки, съдебни 
решения и определения, документи от други институции. 

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 113 от делата по ЗЗДН, са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Хасково. Представени доказателства, въз 
основа на издадено съдебно удостоверение са налични по 4 дела.  Заедно с това, съда по 
свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника и в случаите, при 
които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални доклади от 
Дирекция „Социално подпомагане“-Хасково. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В рамките на едно съдебно заседание са приключени 18 броя дела. От 2 до 4 
заседания са приключили 13 дела, а над 4 съдебни заседания- 1 дело. Най-голям е броя 
на делата, които са приключили в рамките на едно съдебно заседание. В табличен вид 
резултатите са представени по години в Таблица №7. 

Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 25 26 24 31 

От 2 до 4 16 21 16 28 

Над 4 0 0 1 0 

         И през четирите години, делата, които са приключили в рамките на едно съдебно 
заседание са най–многобройни, като най-голям е броят през 2018г. През същата година 
е най-голяма бройката на делата, приключили в от 2 до 4 съдебни заседания. За периода 
има приключено само едно дело над четири съдебни заседания. 

3.7. Причини за отлагане на делото 
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        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- 23 броя дела са били отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни 
причини  

- 5 броя дела са били отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
- 26 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за 

събиране и предстовяне на доказателства 
- 5 броя дела са били отлагани дела поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 18 броя дела са били отлагани поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         По 168 дела решението на съда е постановено след съвещание на съда,  
непосредствено след устните състезания. По 2 дела, решението е постановено в рамките 
на двуседмичен срок. Няма постановени решения  над двуседмичен срок. 
 
         4. Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на 
постановените съдебни актове. Той се състои от четири части. 
 
4.1. Издаване на съдебен акт 
          
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Описани са както следва: 
Районен съд – Хасково е издал 167 заповеди за незабавна защита  и 106 заповеди за 
защита. По 3 дела е постановявано решение за спиране на дело. В периода има 
прекратени общо 83 дела, като 56 от тях са поради оттегляне или отказ от иска, а 27 на 
друго основание. От тези, които са прекратени на друго основание, по 9 дела има 
решение, с което не се уважава молбата, а останалите 18 дела са прекратени поради 
неотстраняване на нередовности в исковата молба и поради неявяване на молител без 
уважителни причини.  
 
4.2. Обжалване на решенията на Районен съд-Хасково 
 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 28 броя решения 
на Районен съд-Хасково, от които 23 броя са потвърдени, а 2 броя решения са отменени. 
С 3 решения се изменя акта на първоинстанционния съд, няма и такива за отстраняване 
на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
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            Представени са в таблица №8, която обхваща целия наблюдаван период. В нея са 
изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които са 
поискани, тези които са наложени със Заповед за незабавна защита и със Заповед за 
защита и актовете на Окръжен съд-Хасково. 

       РАЙОНЕН СЪД      ОКРЪЖЕН    СЪД   
№ Мерки за защита Поискани 

от 
молителя 

Незабавна 
защита 

Заповед за 
защита 

Срок на 
заповедтта 

 

Потвърждав
ане 
на 

решението 
на РС 

Изменяне 
на 

решението 
на РС 

Срок  на 
ЗЗ след 
изменяне 

Издаван
е на ЗЗ 
от ОС 

Срок 
на ЗЗ 
от ОС 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 

 
187 
 

 
167 

 
106 

1х6 мес. 
1х12 мес. 

         
21 

    

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
53 
 

 
41 

 
26 

4х3 мес. 
1х4 мес. 
5х6 мес. 
1х9 мес. 
1х10 мес. 
3х 12 мес. 
6х 18 мес 
  

     

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

 
 
185 

 
 
151 

 
 
93 

20х3 мес. 
6х4 мес. 
8х5 мес. 
21х6 мес. 
2х8 мес. 
3х9 мес. 
2х10 мес. 
24х 12 мес. 
14х 18 мес 

          
 
 
16 

 
 
 
3 

От 3 
мес. на 
12 
месеца 
 
От 4 
мес. на 
18 мес. 

  

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

 
 
32 

 
 
30 

 
 
22 

7х3 мес. 
2х4 мес. 
2х6 мес. 
2х12 мес. 
2х18 мес. 

 
3 

    

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

 
66 

 
12 

 
26 

1х3 мес. 
1х9 мес. 
1х12 мес. 
 

 
8 

    

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 

         

Таблица №8 
 

     Видно от резултатите, най-исканите мерки за защита от страна на молителите са първа 
мярка – „задължаване на насилника да се въздържа от домашно насилие”, която е и 
наложена в 167 заповеди за незабавна защита и трета мярка - „забрана на извършителя 
да приближава пострадалото лице, жилището и местата за социални контакти и отдих”, 
която е и наложена в 151 заповеди за  незабавна защита. Мярката „временно определяне 
местоживеенето на детето при родителя, който не е извършил насилието” е била 
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поискана в 53 молби като е била издадена Заповед за незабавна защита по 41 дела. По 66 
дела е била поискана петата мярка - „задължаване на извършителя на насилието да 
посещава специализирани програми”, като по 12 дела е била налагана такава. Шестата 
мярка - „насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване” не е била 
искана и не е била налагана. 
             В заповедите за защита първата мярка, а именно по чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН е била 
наложена в 106 заповеди за защита. Видно от резултатите, тя и най-често налаганата 
мярка. Втората мярка, а именно по чл.5, ал.1, т.2- „отстраняване на извършителя от 
съвместно обитаваното жилище” е била наложена в 26 заповеди за защита. Третата 
мярка, а именно по чл.5, ал.1, т.3- е наложена в 100 заповеди за защита. Четвъртата мярка, 
а именно по чл.5, ал.1, т.4 е била наложена в 22 заповеди за защита. Петата мярка, а 
именно по чл.5, ал.1, т.5 е наложена в 26 заповеди за защита. Последната шеста мярка по 
чл.5, ал.1,т.6 не е била налагана.  Сроковете, за които са налагани мерките са различни. 
По първа мярка, въпреки че е наложена в най-много заповеди за защита, срок  е 
определен само в две. Налаганите мерки са в различни срокове като най-многобройни са 
тези за 12 месеца, след което са тези 3 месеца и за 18 месеца. Също така има налагани 
мерки, като не е посочен срока им. 
 

III. Резултати от наблюдение на дела по ЗЗДН в Районен съд- Димитровград 

           В Районен съд-Димитровград в периода от 2015г. до 2018г. включително са наблюдавани 
общо 83 образувани дела по Закона за защита от домашно насилие. За отделните години бройката 
е както следва: 

2015г. – 17 броя дела 

2016г. - 28  броя дела 

2017г. - 14 броя дела 

2018г. - 24 броя дела 

          От представените данни прави впечатление, че през 2017г. образуваните дела по ЗЗДН са 
най-малко в наблюдавания период. През 2016г. обаче броя на образуваните дела по ЗЗДН са били 
двойно повече.  

       1.   Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове домашно 
насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се отразява какъв вид 
насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще дадат представа кои са актовете 
на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които се търси защита и разпознават ли се 
всички те като насилие.  

           Резултатите от делата по години са изнесени в следващата таблица: 
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    Таблица №1 - резултати от проведено наблюдение на дела по ЗЗДН по вид на ДН. 
 

Вид  Общ брой 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Физическо  55 15 18 8 14 

Емоц.-псих. 82 17 28 14 23 

Икономическо  13 5 6 2 0 

Сексуално  5 1 0 0 4 

                                                                                          Таблица №1 

       От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни извода: 

- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН в наблюдавания период като вид 
на упражненото домашно насилие спрямо пострадалия е посочено емоционално-
психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до физически 
наранявания, не се прикриват; 

- На четвърто място, при 27 броя дела, молителите са потърсили защита без да е било 
упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, че тези лица 
разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот без насилие, било 
то емоционално-психическо. 

- На пето място, прави впечатление, че през 2015г. и 2016г. броя потърсили помощ от 
икономическо насилие лица са 11, като следващите две години те намалят на 2 лица за 
2016г. и нито едно за 2017г.  

- На шесто място, в периода има пет заявени случаи на сексуално насилие. 

      2.    Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно страните” 
и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; пол и възраст на 
ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните. Резултатите са представени 
както следва: 

 

1.7. Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№2 

Таблица №2- Молител 
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Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 67 16 25 7 19 

мъж 16 1 5 6 4 

 

         Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили  общо 83 лица, от които 67 жени и 16 мъже. Прави впечатление, че дела на мъжете 
потърсили защита е голям, около 15% от общия брой лица. 

1.8. Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№3 

Таблица №3- Ответник 

Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 15 3 4 3 5 

мъж 71 16 24 11 20 

 

          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу жени. За 
изследвания период тези дела 15 жени са били ответник по делото. Предвид резултата от табл.2, 
че 16 мъже са потърсили защита, а 15 жени са били ответник по делата.  

1.9. Резултати относно възрастта на молителя 

           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 2015г. до 
2018г. вкл. са на възраст между 26-35 години и на възраст 36-45 години. Това е възрастта, която 
се определя като младо поколение. Това са хора в най-активните си години с придобит вече 
житейски опит и с енергия за противопоставяне на проблема и търсене на решения за справянето 
с него. От друга страна е тревожен факта, че на трето място в категорията по възраст на лица, 
подали молби по ЗЗДН се подреждат лицата на възраст между 46 и 70 години. Обобщено 
резултатите са представени в Таблица №4. 

Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 6 0 1 1 4 

26-35г. 18 4 7 2 5 

36-45г. 16 3 4 1 8 

46-55г. 14 4 7 3 0 
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56-70г. 13 2 4 5 2 

Над 70г. 14 5 5 1 3 

                                                                                                             Таблица №4 

1.10. Резултати относно възрастта на ответника- Таблица №5  

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 12 3 4 1 4 

26-35г. 21 1 11 4 5 

36-45г. 25 9 5 3 8 

46-55г. 18 2 7 4 5 

56-70г. 8 3 1 1 3 

Над 70г. 2 1 0 1 0 

                                                                                                            Таблица №5 

            Видно от Таблица №5, най-голям е броят на лицата срещу, които са подадени молби по 
ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат лицата между 26-35 години. 
При съпоставяне на Таблица №4 и Таблица №5 прави впечатление, че това са двата възрастови 
периода, в които се намират и лицата, търсещи защита, и лицето срещу, които се търси защита.  

1.11. Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период спрямо 29 деца е поискана защита. От тях, 8 деца са били 
пряко пострадали от актове на насилие, а 21 деца са били свидетели на такива. Делата, в които 
като пострадали са включени деца са били образувани през целия наблюдаван период. През 
2018г. има най-висок брой деца станали свидетели на насилие – 10бр. При 25 от случаите, защита 
за децата е потърсена от родител. През наблюдавания период има 4 образувани дела по молба на 
директора на ДСП-Димитровград и едно от Агенция за социално подпомагане. 

1.12. Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период. Целта е да се 
изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на насилие. За наблюдението се 
използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според резултатите, за домашно насилие извършено от: 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 28 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са потърсили 
защита 23 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита-няма регистрирани случаи; 
-  възходящ са потърсили защита 3 лица; 
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-  низходящ са потърсили защита 24 лица; 
- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително са 
потърсили защита 4 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително са 
потърсили защита 3 лица; 
- настойник, попечител или приемен родител-няма регистрирани случаи; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство-
няма регистрирани случаи; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство-няма 
регистрирани случаи. 
 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш съпруг 
28 лица. Защита от настоящ или бивш съжител са потърсили  23 лица.  

     3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на съдебния процес. 
Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение относно приложението на 
ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 

         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН, в деня на постъпване на молбата съдът насрочва открито 
съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Всички дела в Районен съд-Димитровград, 
образувани в периода от 2015г до 2018г. включително са насрочени в рамките на този законов 
срок.  

3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия наблюдаван 
период.  При 23 от делата молителя се е явявал. Ответникът се е явявал на 26 от делата. Същата 
е бройката, а именно 26 дела, при които някоя от страните се е представлявала от процесуален 
представител. Свидетели са били разпитвани по 27 броя от делата. Други лица в производствата 
по ЗЗДН не са участвали.  

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №6 

Вид представителство Молител Ответник 

Представлява се само 20 28 

Представлява се от 
упълномощен адвокат 

45 29 

Представлява се от 
служебен адвокат 

1 0 
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При така получените резултати изводите, които могат да се направят са в няколко 
насоки: 

- На първо място, и молители и ответници се доверяват на процесуално 
представителство от упълномощен адвокат.  

- На второ място, само едно лице, което е било в процесуалното качество на 
молител е поискало да му бъде предоставена правна помощ. От лицата, явяващи 
се в качеството на ответници, такава не е била искана.  

3.4. Представени доказателства по делото 

        В тази група са изследвани четири отделни вида  писмени доказателства, които са 
от значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, 
съдебномедицинско удостоверение, медицински документ от друг лекар и други 
доказателства. При 79 образувани дела от Районен съд-Димитровград за изследвания 
период има представена от молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Съдебномедицинско 
удостоверение е представено по 12  дела, а медицински документ от друг лекар по 12  
дела. Прави впечатление, че броят на Съдебномедицинско удостоверение и медицински 
документ от друг лекар са един и същи. През периода, случаите при които е заявено 
физическо насилие са по 55 дела, а едва по 24 от тях има представени документи 
удостоверяващи физическите травми. Други доказателства са представени по 55 дела. 
Такива са удостоверения за раждане, удостоверения за граждански брак, удостоверения 
за родствени връзки, съдебни решения и определения, документи от други институции. 

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 69 от делата по ЗЗДН, са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Димитровград. Прави впечатление, че има 
4 представени доказателства, въз основа на издадено съдебно удостоверение.  Заедно с 
това, съда по свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника и в 
случаите, при които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални 
доклади от ДСП-Димитровград. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В рамките на едно съдебно заседание са приключени 18 броя дела. От 2 до 4 
заседания са приключили 13 дела, а над 4 съдебни заседания- 1 дело. Най-голям е броя 
на делата, които са приключили в рамките на едно съдебно заседание. В табличен вид 
резултатите са представени по години в Таблица №7. 
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Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 8 20 7 11 

От 2 до 4 6 5 3 10 

Над 4 0 0 1 0 

          

         Най-големият брой на приключени дела в рамките на едно съдебно заседание е през 
2016г., когато е и най-големия брой на образувани дела по ЗЗДН. През 2018 година е най-
голяма бройката на делата, приключили в от 2 до 4 съдебни заседания - 10 случая.  

3.7. Причини за отлагане на делото 

        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- 13 броя дела са били отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни 
причини  

- 1 броя дела са били отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
- 8 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за събиране 

и предстовяне на доказателства 
- 9 броя дела са били отложени поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 4 броя дела са били отлагани поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         По всички 68 дела решението на съда е постановено след съвещание на съда,  
непосредствено след устните състезания.   

4.Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на постановените 
съдебни актове. Той се състои от четири части. 

4.1. Издаване на съдебен акт     
 
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Описани са както следва: 
Районен съд – Димитровград е издал 62 заповеди за незабавна защита и 44 заповеди за 
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защита. Не е постановявано решение за спиране на дело. В периода има прекратени общо 
33 дела, като 20 от тях са поради оттегляне или отказ от иска, а 13 на друго основание.  
 
4.2. Обжалване на решенията на Районен съд-Димитровград 
 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 11 броя решения 
на Районен съд-Димитровград, от които 7 броя са потвърдени, а 3 решения са отменени, 
а 1 брой е решението, с което се изменя акта на първоинстанционния съд, 1 дело се връща 
в РС за отстраняване на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
 
            Представени са в таблица №8, която обхваща целия наблюдаван период. В нея са 
изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които са 
поискани, тези които са наложени със Заповед за незабавна защита и със Заповед за 
защита и актовете на Окръжен съд-Хасково. 

       РАЙОНЕН СЪД      ОКРЪЖЕН    СЪД   

№ Мерки за защита Поискани 
от 

молителя 

Незабавна 
защита 

Заповед за 
защита 

Срок на 
заповедтта 

 

Потвърждаване 
на решението на 

РС 

Изменяне 
на 

решението 
на РС 

Срок  на 
ЗЗ след 
изменяне 

Издава
не на 
ЗЗ от 
ОС 

Срок 
на ЗЗ 
от ОС 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 

 
 
76 

 
 
63 

 
 
44 

         
 
      7 

    

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
 
37 

 
 
20 

 
 
15 

 1x5 мес. 
3x6 мес. 
2x8 мес. 
3x12 мес. 
2x18 мес. 

 
 
      2 

    

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

 
69 

 
49 

 
34 

3x3 мес. 
1x5 мес. 
5x6 мес. 
3x8 мес. 
10x12 мес. 
2x15 мес. 
6x18 мес. 
 

     
     3     

    

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

 
 

 
21 

 
 

 
11 

 
 

 
6 

2x3 мес. 
2x6 мес. 
2x12 мес. 
 

     

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

 
 
25 

 
 
2 

 
 
1 

      

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 
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Таблица №8 
        

     Видно от резултатите, най-исканите мерки за защита от страна на молителите са първа 
мярка – „задължаване на насилника да се въздържа от домашно насилие”, която е и 
наложена в 44 заповеди за защита и трета мярка - „забрана на извършителя да 
приближава пострадалото лице, жилището и местата за социални контакти и отдих”, 
която е и наложена в 34 заповеди за защита.  Мярката „отстраняване на извършителя от 
съвместно обитаваното жилище“ е поискана 37 пъти, а е дадена мярката при 15 дела. 
Мярката „временно определяне местоживеенето на детето при родителя, който не е 
извършил насилието” е била поискана в 21 молби като е била издадена Заповед за защита 
при 6 дела. По 25 дела е била поискана петата мярка - „задължаване на извършителя на 
насилието да посещава специализирани програми”, но е била налагана такава само в един 
случай. Шестата мярка - „насочване на пострадалите лица към програми за 
възстановяване” не е била искана и не е била налагана.  

          Сроковете, за които са налагани мерките са различни. По първа мярка, въпреки че 
е наложена в 44 заповеди за защита, срок не е определян.  Не е налагана мярка за 
минималния срок, определен в закона, а именно 3 месеца. 

IV. Резултати от наблюдение на дела по ЗЗДН в Районен съд-Свиленград 

          През месец септември 2019г. се наблюдаваха дела по ЗЗДН, образувани в Районен 
съд-Свиленград в периода от 2015г. до 2018г. включително. Наблюдавани са общо 48 
образувани дела по ЗЗДН. За отделните години броят е както следва: 

2015г. – 3 броя дела 

2016г.- 9  броя дела 

2017г.- 22 броя дела 

2018г.- 14 броя дела 

          От представените данни прави впечатление, че през 2015г. и 2016г. образуваните 
дела по ЗЗДН са малко. Едва 12 броя  за двете години. През 2017г. обаче се наблюдава 
драстично повишаване на броя на образуваните дела по ЗЗДН. Това в една или друга 
степен може да се дължи на това, че от края на 2016г. в гр.Свиленград се предлага 
безвъзмездна помощ на пострадалите от домашно насилие като на пострадалите лица се 
предоставя психологическо и юридическо консултиране.  
       1.   Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове 
домашно насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се 
отразява какъв вид насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще 
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дадат представа кои са актовете на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които 
се търси защита и разпознават ли се всички те като насилие. Практиката показва, че 
много от същинските актове на домашно насилие остават скрити в семейството и за тях 
не се търси защита, поради това, че не се разпознават. Според различни проучвания, 
много от жертвите са на мнение, че ако няма физическо насилие, то няма никакво 
насилие. Чупенето на вещи и предмети, обидите, ограничаването на финансовите 
средства не се разпознават като насилие.  
           Резултатите от делата по години са изнесени в следващата таблица: 

    Таблица №1 - резултати от проведено наблюдение на дела по ЗЗДН по вид на ДН. 
 
 

Вид  Общ брой 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Физическо  30 1 7 13 9 

Емоц.-псих. 48 3 9 22 14 

Икономическо  5 0 0 3 2 

Сексуално  0 0 0 0 0 

                                                                                          Таблица №1 

       От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни 
извода: 

- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН в наблюдавания период 
като вид на упражненото домашно насилие спрямо пострадалия е посочено 
емоционално-психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до 
физически наранявания, не се прикриват; 

- На четвърто място, при 18 броя дела, молителите са потърсили защита без да е 
било упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, 
че тези лица разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот 
без насилие, било то емоционално-психическо. 

- На пето място, прави впечатление, че през 2017г. и 2018г. /годините, в които в 
града се предлага безвъзмездна психологическа и юридическа помощ за 
пострадали от домашно насилие/ има заявени актове и на икономическо 
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насилие, което потвърждава факта, че когато се работи професионално с 
пострадали от домашно насилие се откриват и други видове актове на домашно 
насилие. 

- На шесто място, в периода няма заявени случаи на сексуално насилие. 

      2.    Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно 
страните” и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; 
пол и възраст на ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните. 
Резултатите са представени както следва: 

a. Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№2 

Таблица №2- Молител 

Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 38 1 8 17 12 

мъж 12 2 1 6 3 

 

         Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили  общо 50 лица, от които 38 жени и 12 мъже. Прави впечатление, че дела на 
мъжете потърсили защита е голям, близо 25% от общия брой лица. 

b. Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№3 

Таблица №3- Ответник 

Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 8 1 1 4 2 

мъж 43 3 8 19 13 

 

          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу жени. За 
изследвания период тези дела 8 жени са били ответник по делото. Предвид резултата от 
табл.2, че 12 мъже са потърсили защита, а 8 жени са били ответник по делата, показва, 
че са завеждани дела от мъже за извършено домашно насилие от мъже. Във всички 
случаи това са родители, които търсят защита от синовете си. 

c. Резултати относно възрастта на молителя 
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           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 
2015г. до 2018г. вкл. са на възраст между 26-35 години и на възраст 36-45 години. Това 
е възрастта, която се определя като младо поколение. Това са хора в най-активните си 
години с придобит вече житейски опит и с енергия за противопоставяне на проблема и 
търсене на решения за справянето с него. От друга страна е тревожен факта, че на трето 
място в категорията по възраст на лица, подали молби по ЗЗДН се подреждат лицата на 
възраст между 56 и 70 години. Обобщено резултатите са представени в Таблица №4. 

 

Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 2 1 0 1 0 

26-35г. 16 0 4 9 3 

36-45г. 14 0 3 7 4 

46-55г. 4 0 1 1 2 

56-70г. 11 2 1 5 3 

Над 70г. 3 0 0 2 1 

                                                                                                             Таблица №4 

         Фиг.№1- Общ показател по възраст на молител за целия период. 

     Фиг.№1  

 

 

 

18-20

26-35

36-45

46-55

56-70

над 70
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d. Резултати относно възрастта на ответника- Таблица №5 и фиг.№2 

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 2 0 0 2 0 

26-35г. 12 1 2 7 2 

36-45г. 21 2 5 6 8 

46-55г. 7 0 0 4 3 

56-70г. 6 0 2 3 1 

Над 70г. 1 0 0 0 1 

                                                                                                            Таблица №5 

            Фиг.№2- Общ показател по възраст на ответник за целия период. 

           

Фиг.№2 

               Видно от Таблица №5 и от Фиг.№2, най-голям е броят на лицата срещу, които 
са подадени молби по ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат 
лицата между 26-35 години. При съпоставяне на Таблица №4  и Таблица №5 прави 
впечатление, че това са двата възрастови периода, в които се намират и лицата, търсещи 
защита, и лицето срещу, които се търси защита.  

e. Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период спрямо 16 деца е поискана защита. От тях, 4 деца са 
били пряко пострадали от актове на насилие, а 12 деца са били свидетели на такива. 
Делата, в които като пострадали са включени деца са били образувани през 2017г. и 
2018г. През останалите две години няма заявени случаи на пострадали деца. При 12 от 
случаите, защита за децата е потърсена от родител. За едно от децата, защита е потърсена 

18-20

26-35

36-45

46-55

56-70

Над 70
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от бабата за насилие извършено от бащата на детето. През наблюдавания период няма 
образувани дела по молба на директора на ДСП-Свиленград. 

f. Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период. Целта е 
да се изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на насилие. За 
наблюдението се използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според резултатите, за 
домашно насилие извършено от : 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 6 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са 
потърсили защита 24 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита 1 лице; 
-  възходящ са потърсили защита 4 лица; 
-  низходящ са потърсили защита 13 лица; 
- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително 
са потърсили защита 4 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително 
са потърсили защита 3 лица; 
- настойник, попечител или приемен родител-няма регистрирани случаи; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство-няма регистрирани случаи; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство-
няма регистрирани случаи. 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съжител. След тях се подреждат тези, при които се търси защита от деца. Защита от 
съпруг или бивш съпруг са потърсили  6 лица. Тези данни показват, че лица, които не са 
били обвързани с граждански брак са по-склонни да се изправят срещу случващото им 
се.  

     3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на съдебния 
процес“. Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение относно 
приложението на ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 

         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН,  в деня на постъпване на молбата съдът насрочва 
открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Всички дела в Районен съд-
Свиленград, образувани в периода от 2015г. до 2018г. включително са насрочени в 
рамките на този законов срок. От общо образуваните 48 броя дела, за 42 броя дела е било 
насрочено открито съдебно заседание. При останалите 6 броя дела са били дадени 
указания за отстраняване на нередовности в исковата молба, които не са били отстранени 
в срок и делата не са били насрочени. 
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3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия 
наблюдаван период.  При 23 от делата молителя се е явявал. Ответникът се е явявал на 
26 от делата. Същата е бройката, а именно 26 дела, при които някоя от страните се е 
представлявала от процесуален представител. Свидетели са били разпитвани по 27 броя 
от делата. Други лица в производствата по ЗЗДН не са участвали.  

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №6 

Вид представителство Молител Ответник 

Представлява се само 2 5 

Представлява се от 
упълномощен адвокат 

27 27 

Представлява се от 
служебен адвокат 

0 1 

При така получените резултати изводите, които могат да се направят са в няколко 
насоки: 

- На първо място, и молители и ответници се доверяват на процесуално 
представителство от упълномощен адвокат.  От явилите се по делата молители 
само двама са се представлявали сами. От явилите се ответници, са се 
представлявали сами 5 лица.  

- На второ място, само едно лице, което е било в процесуалното качество на 
ответник е поискало да му бъде предоставена правна помощ. От лицата, 
явяващи се в качеството на молители, такава не е била искана.  

3.4. Представени доказателства по делото 

        В тази група са изследвани четири отделни вида  писмени доказателства, които са 
от значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, 
съдебномедицинско удостоверение, медицински документ от друг лекар и други 
доказателства. По всички образувани дела от Районен съд-Свиленград за изследвания 
период има представена от молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Няма дела, по които 
да е представена само декларацията. Съдебномедицинско удостоверение е представено 
по 13  дела, а медицински документ от друг лекар по 2  дела. През периода, случаите при 
които е заявено физическо насилие са по 30 дела, а едва по 15 от тях има представени 
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документи удостоверяващи физическите травми. Други доказателства са представени по 
26 дела. Такива са удостоверения за раждане, удостоверения за граждански брак, 
удостоверения за родствени връзки, съдебни решения и определения, документи от 
други институции. 

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 23 от делата по ЗЗДН,  са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Свиленград. Прави впечатление, че няма 
представени доказателства, въз основа на издадено съдебно удостоверение.  Заедно с 
това,  съда по свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника и в 
случаите, при които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални 
доклади от ДСП-Свиленград. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В рамките на едно съдебно заседание са приключени 18 броя дела. От 2 до 4 
заседания са приключили 13 дела, а над 4 съдебни заседания - 1 дело. Най-голям е броя 
на делата, които са приключили в рамките на едно съдебно заседание. В табличен вид 
резултатите са представени по години в Таблица №7. 

Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 2 2 10 4 

От 2 до 4 1 1 6 5 

Над 4 0 0 1 0 

         Най-големият брой на приключени дела в рамките на едно съдебно заседание е през 
2017г., когато е и най-големия брой на образувани дела по ЗЗДН. През същата година е 
най-голяма бройката на делата, приключили в от 2 до 4 съдебни заседания. 

3.7. Причини за отлагане на делото 

        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- 3 броя дела са били отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни 
причини  

- 4 броя дела са били отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
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- 14 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за 
събиране и предстовяне на доказателства 

- Не са били отлагани дела поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 4 броя дела са били отлагани поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         По 16 дела решението на съда е постановено след съвещание на съда,  
непосредствено след устните състезания.  По 7 дела, решението е постановено в рамките 
на едноседмичния срок. Няма постановени решения  в двуседмичен срок и над 
двуседмичния. 
 
         4. Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на 
постановените съдебни актове. Той се състои от четири части. 
 
4.1. Издаване на съдебен акт 
          
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Описани са както следва: 
Районен съд – Свиленград е издал 37 заповеди за незабавна защита  и 17 заповеди за 
защита. Не е постановявано решение за спиране на дело. В периода има прекратени общо 
30 дела, като 18 от тях са поради оттегляне или отказ от иска, а 12 на друго основание. 
От тези, които са прекратени на друго основание, по 3 дела има решение, с което не се 
уважава молбата, а останалите 9 дела са прекратени поради неотстраняване на 
нередовности в исковата молба и поради неявяване на молител без уважителни причини.  
 
4.2. Обжалване на решенията на Районен съд-Свиленград 
 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 6 броя решения на 
Районен съд-Свиленград, от които 5 броя са потвърдени, а 1 брой решение е отменено. 
Няма решения, с които се изменя акта на първоинстанционния съд, няма и такива за 
отстраняване на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
          Представени са в таблица №8, която обхваща целия наблюдаван период. В нея са 
изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които са 
поискани, тези които са наложени със Заповед за незабавна защита и със Заповед за 
защита и актовете на Окръжен съд-Хасково. Видно от резултатите, най-исканите мерки 
за защита от страна на молителите са първа мярка – „задължаване на насилника да се 
въздържа от домашно насилие”, която е и наложена в 17 заповеди за защита и трета мярка 
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- „забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището и местата за 
социални контакти и отдих”, която е и наложена в 11 заповеди за защита.   Мярката 
„временно определяне местоживеенето на детето при родителя, който не е извършил 
насилието” е била поискана в 2 молби като е била издадена Заповед за незабавна защита, 
но не е била издадена Заповед за защита. По две дела е била поискана петата мярка - 
„задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми”, но 
не е била налагана такава. Шестата мярка - „насочване на пострадалите лица към 
програми за възстановяване” не е била искана и не е била налагана.  
          Сроковете, за които са налагани мерките са различни. По първа мярка, въпреки че 
е наложена в 17 заповеди за защита, срок не е определян.  Не е налагана мярка за 
минималния срок, определен в закона, а именно 3 месеца. Има три мерки, които са за 
срок под една година, а останалите са за 12 месеца и за 18 месеца. 
 

       РАЙОНЕН СЪД      ОКРЪЖЕН    СЪД   
№ Мерки за защита Поискани 

от 
молителя 

Незабавна 
защита 

Заповед за 
защита 

Срок на 
заповедтта 

 

Потвърждаване 
на решението на 

РС 

Изменяне 
на 

решението 
на РС 

Срок  на 
ЗЗ след 
изменяне 

Издаван
е на ЗЗ 
от ОС 

Срок 
на ЗЗ 
от ОС 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 
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37 17          5     

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
15 
 

15 4 2х 12 мес. 
2х 18 мес 
  

     

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

44 33 11 1х6 мес. 
1х8 мес. 
1х10 мес. 
4х 12 мес. 
4х 18 мес 

         5     

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

2 2        

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

2         

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 

         

Таблица №8 
 

V. Резултати от наблюдение на дела по ЗЗДН в Районен съд- Харманли 
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          Наблюдаваните дела по ЗЗДН в Районен съд-Харманли в периода от 2015г. до 
2018г. включително са 31 броя. За отделните години бройката е както следва: 

2015г. – 6 броя дела 

2016г.- 10  броя дела 

2017г.- 8  броя дела 

2018г.- 7 броя дела 

          От представените данни прави впечатление, че като цяло образуваните дела по 
ЗЗДН са малко. За четирите години общата бройка е 31. През 2016г. обаче се наблюдава 
драстично повишаване на броя на образуваните дела по ЗЗДН. 

       1.   Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове 
домашно насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се 
отразява какъв вид насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще 
дадат представа кои са актовете на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които 
се търси защита и разпознават ли се всички те като насилие. Практиката показва, че 
много от същинските актове на домашно насилие остават скрити в семейството и за тях 
не се търси защита, поради това, че не се разпознават. Според различни проучвания, 
много от жертвите са на мнение, че ако няма физическо насилие, то няма никакво 
насилие. Чупенето на вещи и предмети, обидите, ограничаването на финансовите 
средства не се разпознават като насилие.  
           Резултатите  от делата по години са изнесени в следващата таблица: 
 
    Таблица №1 - резултати от проведено наблюдение на дела по ЗЗДН по вид на ДН. 
 

Вид  Общ брой 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Физическо  21 5 5 6 5 

Емоц.-псих. 30 6 10 7 7 

Икономическо  0 0 0 0 0 

Сексуално  0 0 0 0 0 

                                                                                          Таблица №1 

 

       От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни 
извода: 
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- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН с изключение на едно в 
наблюдавания период като вид на упражненото домашно насилие спрямо 
пострадалия е посочено емоционално-психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до 
физически наранявания, не се прикриват; 

- На четвърто място, при 9 броя дела, молителите са потърсили защита без да е 
било упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, 
че тези лица разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот 
без насилие, било то емоционално-психическо. 

- На пето място, не са заявявани актове на икономическо и сексуално  насилие. 

      2.    Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно 
страните” и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; 
пол и възраст на ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните. 
Резултатите са представени както следва: 

1.13. Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№2 

Таблица №2- Молител 

Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 29 5 10 7 7 

мъж 2 1 0 1 0 

         Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили  общо 31 лица, от които 29 жени и 2 мъже.  

Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№3 

Таблица №3- Ответник 

Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 2 0 1 1 0 

мъж 30 6 10 7 7 
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          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу 2 жени. 
  

1.14. Резултати относно възрастта на молителя 

           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 
2015г. до 2018г. вкл. са на възраст между 36-45 години. Обобщено резултатите са 
представени в Таблица №4. 

Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 4 0 1 0 3 

26-35г. 5 1 1 1 2 

36-45г. 15 2 6 5 2 

46-55г. 2 1 0 1 0 

56-70г. 4 2 2 0 0 

Над 70г. 1 0 0 1 0 

                                                                                                             Таблица №4 

1.15. Резултати относно възрастта на ответника- Таблица №5  

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 0 0 0 0 0 

26-35г. 8 0 2 1 5 

36-45г. 11 2 4 5 0 

46-55г. 5 3 1 1 0 

56-70г. 3 1 2 0 0 

Над 70г. 2 0 1 1 0 

                                                                                                            Таблица №5 

             

               Видно от Таблица №5, най-голям е броят на лицата срещу, които са подадени 
молби по ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат лицата 
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между 26-35 години. При съпоставяне на Таблица №4 и Таблица №5 прави впечатление, 
че това са двата възрастови периода, в които се намират и лицата, търсещи защита, и 
лицето срещу, които се търси защита.  

1.16. Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период спрямо 19 деца е поискана защита. От тях, 5 деца са 
били пряко пострадали от актове на насилие, а 14 деца са били свидетели на такива. При 
18 от случаите, защита за децата е потърсена от родител. За едно от децата, защита е 
потърсена лично. През наблюдавания период няма образувани дела по молба на 
директора на ДСП-Харманли. 

1.17. Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период. Целта е 
да се изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на насилие. За 
наблюдението се използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според резултатите, за 
домашно насилие извършено от : 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 12 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са 
потърсили защита 16 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита 0 лице; 
-  възходящ са потърсили защита 18 лица; 
-  низходящ са потърсили защита 0 лица; 
- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително 
са потърсили защита 1 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително 
са потърсили защита 2 лица; 
- настойник, попечител или приемен родител - 0 лица; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство- 0 лица; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство- 
0 лица. 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съжител и съпруг. След тях се подреждат тези, при които се търси защита от родители.  

           3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на 
съдебния процес. Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение 
относно приложението на ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по 
отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 
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         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН,  в деня на постъпване на молбата съдът насрочва 
открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Всички дела в Районен съд-
Харманли, образувани в периода от 2015г. до 2018г. включително са насрочени в рамките 
на този законов срок. От общо образуваните 31 броя дела, за 28 броя дела е било 
насрочено открито съдебно заседание. При останалите 3 броя дела са били дадени 
указания за отстраняване на нередовности в исковата молба, които не са били отстранени 
в срок и делата не са били насрочени. 

3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия 
наблюдаван период.  При 17 от делата молителя се е явявал. Ответникът се е явявал на 
14 от делата.  По 17 дела, някоя от страните се е представлявала от процесуален 
представител. Свидетели са били разпитвани по 12 броя от делата. Други лица в 
производствата по ЗЗДН не са участвали.  

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №6 

Вид представителство Молител Ответник 

Представлява се само 0 6 

Представлява се от 
упълномощен адвокат 

18 11 

Представлява се от 
служебен адвокат 

0 0 

 

При така получените резултати изводите, които могат да се направят са в няколко 
насоки: 

- На първо място, и молители и по-голяма част от ответници се доверяват на 
процесуално представителство от упълномощен адвокат. От явилите се по 
делата молители никой не се е представлявал сам . От явилите се ответници, са 
се представлявали сами 6 лица.  

- На второ място, никоя от страните не е поискала  правна помощ.  

3.4. Представени доказателства по делото 
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        В тази група са изследвани четири отделни вида писмени доказателства, които са от 
значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, съдебномедицинско 
удостоверение, медицински документ от друг лекар и други доказателства. По 29 от 
образувани дела в Районен съд-Харманли за изследвания период има представена от 
молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Съдебномедицинско удостоверение е 
представено по 4 дела, а медицински документ от друг лекар по 7  дела. През периода, 
случаите при които е заявено физическо насилие са по 21 дела, а едва по 11 от тях има 
представени документи удостоверяващи физическите травми. Други доказателства са 
представени по 20 дела. Такива са удостоверения за раждане, удостоверения за 
граждански брак, удостоверения за родствени връзки, съдебни решения и определения, 
документи от други институции. 

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 8 от делата по ЗЗДН, са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Харманли или други институции. По 1 дело 
има представени доказателства, въз основа на издадено съдебно удостоверение.  Заедно 
с това, съда по свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника и в 
случаите, при които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални 
доклади от Дирекция „Социално подпомагане“-Харманли. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В рамките на едно съдебно заседание са приключени 11 броя дела. От 2 до 4 
заседания са приключили  също 11 дела, а над 4 съдебни заседания- 4 дела.  

В табличен вид резултатите са представени по години в Таблица №7. 

Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 4 2 3 2 

От 2 до 4 2 4 3 2 

Над 4 0 1 2 1 

 

3.7. Причини за отлагане на делото 
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        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- 9 броя дела са били отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни 
причини  

- 0 броя дела са били отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
- 10 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за 

събиране и предстовяне на доказателства 
- Не са били отлагани дела поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 3 броя дела са били отлагани поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         По 18 дела решението на съда е постановено след съвещание на съда,  
непосредствено след устните състезания. По 4 дела, решението е постановено в рамките 
на едноседмичния срок и по 3 дела в двуседмичен срок и над двуседмичния. 
 
         4. Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на 
постановените съдебни актове. Той се състои от четири части. 
 
4.1. Издаване на съдебен акт 
 
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Описани са както следва: 
Районен съд – Харманли е издал 20 заповеди за незабавна защита  и 13 заповеди за 
защита.  По 2 дела е постановявано решение за спиране на дело. В периода има 
прекратени общо 19 дела, като 8 от тях са поради оттегляне или отказ от иска, а 11 на 
друго основание.  
 
4.2. Обжалване на решенията на Районен съд-Харманли 
 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 5 броя решения на 
Районен съд-Харманли, от които 2 броя са потвърдени, а 3 броя решения са отменени. 
Няма решения, с които се изменя акта на първоинстанционния съд, няма и такива за 
отстраняване на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
 
            Представени са в таблица №8, която обхваща целия наблюдаван период. В нея са 
изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които са 
поискани, тези които са наложени със Заповед за незабавна защита и със Заповед за 
защита и актовете на Окръжен съд-Хасково 
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       РАЙОНЕН СЪД      ОКРЪЖЕН    СЪД   
№ Мерки за защита Поискани 

от 
молителя 

Незабавна 
защита 

Заповед за 
защита 

Срок на 
заповедтта 

 

Потвърждаване 
на решението на 

РС 

Изменяне 
на 

решението 
на РС 

Срок  на 
ЗЗ след 
изменяне 

Издаван
е на ЗЗ 
от ОС 

Срок 
на ЗЗ 
от ОС 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 

 
29 
 

 
20 

 
13 

          
2 

    

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
7 
 

 
5 

 
5 

3х 6 мес. 
2х 12 мес 
  

     

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

 
26 

 
17 

 
13 

1х3 мес. 
1х4 мес. 
1х5 мес. 
4х 6 мес. 
5х 12мес 

          
2 

    

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

5 2 1       

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

3 1 1       

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 

         

Таблица №8 
        

     Видно от резултатите, най-исканите мерки за защита от страна на молителите са първа 
мярка – „задължаване на насилника да се въздържа от домашно насилие”, която е и 
наложена в 13 заповеди за защита и трета мярка - „забрана на извършителя да 
приближава пострадалото лице, жилището и местата за социални контакти и отдих”, 
която е и наложена в 13 заповеди за защита. Мярката „временно определяне 
местоживеенето на детето при родителя, който не е извършил насилието” е била 
поискана в 5 молби като е била издадена Заповед за незабавна защита по 2 дела и Заповед 
за защита по 1 дело. По 3 дела е била поискана петата мярка - „задължаване на 
извършителя на насилието да посещава специализирани програми”, като е била 
наложена по едно дело. Шестата мярка - „насочване на пострадалите лица към програми 
за възстановяване” не е била искана и не е била налагана.  

          Сроковете, за които са налагани мерките са различни. По първа мярка, въпреки че 
е наложена в 13 заповеди за защита, срок не е определян.  Една мярка е налагана за 
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минималния срок, определен в закона, а именно 3 месеца. Най-многобройни са мерките 
за 12 месеца. 

VI.  Резултати от наблюдение на дела по ЗЗДН в Районен съд- Ивайловград 

          Наблюдаваните дела по ЗЗДН в Районен съд-Ивайловград в периода от 2015г. до 
2018г. включително са 19. За отделните години бройката е както следва: 

2015г. – 6 броя дела 

2016г.- 7  броя дела 

2017г.- 2  броя дела 

2018г.- 4 броя дела 

          От представените данни прави впечатление, че като цяло образуваните дела по 
ЗЗДН са малко. За четирите години общата бройка е 19. През 2016г. обаче се наблюдава 
драстично повишаване на броя на образуваните дела по ЗЗДН. 

       1.   Първият модул от картата за наблюдение включва модул, озаглавен „Видове 
домашно насилие”. В него са посочени четирите основни вида насилие и следва да се 
отразява какъв вид насилие е заявен в исковата молба. Резултатите от този модул ще 
дадат представа кои са актовете на домашно насилие, които се заявяват и срещу, които 
се търси защита и разпознават ли се всички те като насилие. Практиката показва, че 
много от същинските актове на домашно насилие остават скрити в семейството и за тях 
не се търси защита, поради това, че не се разпознават. Според различни проучвания, 
много от жертвите са на мнение, че ако няма физическо насилие, то няма никакво 
насилие. Чупенето на вещи и предмети, обидите, ограничаването на финансовите 
средства не се разпознават като насилие.  
           Резултатите  от делата по години са изнесени в следващата таблица: 
    Таблица №1 - резултати от проведено наблюдение на дела по ЗЗДН по вид на ДН. 
 

Вид  Общ брой 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Физическо  13 5 4 2 2 

Емоц.-псих. 19 6 7 2 4 

Икономическо  1 1 0 0 0 

Сексуално  0 0 0 0 0 

                                                                                          Таблица №1 
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       От резултатите, представени в таблицата могат да се направят няколко основни 
извода: 

- На първо място, при всички образувани дела по ЗЗДН с изключение на едно в 
наблюдавания период като вид на упражненото домашно насилие спрямо 
пострадалия е посочено емоционално-психичното насилие; 

- На второ място, това е индикация, че се разпознават отделните видове домашно 
насилие; 

- На трето място, актовете на насилие, които са извън, тези, които водят до 
физически наранявания, не се прикриват; 

- На четвърто място, при 6 броя дела, молителите са потърсили защита без да е 
било упражнено спрямо тях физическо насилие, което от своя страна показва, 
че тези лица разбират случващото се спрямо тях и изразяват стремеж към живот 
без насилие, било то емоционално-психическо. 

- На пето място, по 1 дело е  заявяван акт на икономическо насилие. 

- На шесто място не са заявявани актове на сексуално насилие. 

     2.    Вторият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Информация относно 
страните” и включва няколко основни модула, отнасящи се до пол и възраст на молителя; 
пол и възраст на ответника; пострадали деца и родствени връзки между страните. 
Резултатите са представени както следва: 

2.1.Резултати относно пол на молителя-изразени в табл.№2 

Таблица №2- Молител 

Молител  общо 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

жена 16 4 7 2 3 

мъж 3 2 0 0 1 

 

         Видно от резултатите, представени в таблицата, в наблюдавания период, защита са 
потърсили  общо 19 лица, от които 16 жени и 3 мъже.  

2.2.Резултати относно пол на ответника-изразени в табл.№3 

Таблица №3- Ответник 
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Ответник общо 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

жена 2 1 0 0 1 

мъж 17 5 7 2 3 

          От таблицата се вижда, че са завеждани дела за домашно насилие и срещу  2 жени.  

2.3.Резултати относно възрастта на молителя 

           Видно от резултатите, най-много лица, които са потърсили защита в периода от 
2015г. до 2018г. вкл. са на възраст между 36-45 години. Обобщено резултатите са 
представени в Таблица №4. 

Възраст  Общо  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

18-20г. 1 1 0 0 0 

26-35г. 6 2 3 0 1 

36-45г. 7 1 3 1 2 

46-55г. 3 0 1 1 1 

56-70г. 2 2 0 0 0 

Над 70г. 0 0 0 0 0 

                                                                                                             Таблица №4 

2.4.Резултати относно възрастта на ответника- Таблица №5 

Възраст Общо 2015 2016 2017 2018 

18-20г. 0 0 0 0 0 

26-35г. 2 1 1 0 0 

36-45г. 7 1 4 0 2 

46-55г. 6 1 2 1 2 

56-70г. 4 3 0 1 0 

Над 70г. 0 0 0 0 0 

                                                                                                            Таблица №5 
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              Видно от Таблица №5, най-голям е броят на лицата срещу, които са подадени 
молби по ЗЗДН на възраст между 36-45 години. На второ място се подреждат лицата 
между 46-55 години. При съпоставяне на Таблица №4 и Таблица №5 прави впечатление, 
че това са двата възрастови периода, в които се намират и лицата, търсещи защита, и 
лицето срещу, които се търси защита.  

2.5.Деца, пострадали от домашно насилие 

              През разглеждания период спрямо 3 деца е поискана защита. От тях, 1 дете е 
било пряко пострадало от актове на насилие, а 2 деца са били свидетели на такива. 
Защитата за децата е потърсена от родител. През наблюдавания период няма образувани 
дела по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Ивайловград. 

2.6.Родствени връзки между страните 

          Резултатите от тази част ще бъдат представени сумарно за целия период. Целта е 
да се изследва коя категория лица търсят защита срещу актове на насилие. За 
наблюдението се използва изброяването от чл.3 на ЗЗДН. Според резултатите, за 
домашно насилие извършено от : 

- съпруг или бивш съпруг са потърсили защита 11 лица; 
- лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство са 
потърсили защита 4 лица; 
- лице, от което има дете е потърсило защита 0 лице; 
-  възходящ са потърсили защита 4 лица; 
-  низходящ са потърсили защита 0 лица; 
- лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително 
са потърсили защита 0 лица; 
- лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително 
са потърсили защита 1 лице; 
- настойник, попечител или приемен родител - 0 лица; 
- възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство- 0 лица; 
-  лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство- 
0 лица. 
             Най-многобройни са случаите, при които се търси защита от настоящ или бивш 
съжител и съпруг. След тях се подреждат тези, при които се търси защита от родители.  

           3.  Третият модул от картата за наблюдение е озаглавена „Организация на 
съдебния процес“. Изследвани са няколко критерия, които са от съществено значение 
относно приложението на ЗЗДН. Всеки един критерии ще бъде описан и анализиран по 
отделно. 

3.1. Срок за насрочване на делото 
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         Според чл.12, ал.1 от ЗЗДН,  в деня на постъпване на молбата съдът насрочва 
открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Всички дела в Районен съд-
Ивайловград, образувани в периода от 2015г до 2018г. включително са насрочени в 
рамките на този законов срок. От общо образуваните 19 броя дела, за 18 броя дела е било 
насрочено открито съдебно заседание. При останалото 1 дело  са били дадени указания 
за отстраняване на нередовности в исковата молба, които не са били отстранени в срок и 
делото не е било насрочено. 

3.2. Лица, които са се явили по делата 

          Изследвани са пет категории лица- молител, ответник, процесуален представител, 
свидетели и други лица. И тук данните ще бъдат представени сумарно за целия 
наблюдаван период.  При 12 от делата молителят се е явявал. Ответникът се е явявал на 
10 от делата. По 8 дела, някоя от страните се е представлявала от процесуален 
представител. Свидетели са били разпитвани по 7 броя от делата. Други лица в 
производствата по ЗЗДН  са участвали в 2 дела.  

3.3. Представителство по отношение на молител и ответник 

Таблица №6 

   Вид представителство Молител Ответник 

   Представлява се само 5 3 

Представлява се от 
упълномощен адвокат 

7 6 

Представлява се от 
служебен адвокат 

0 1 

 

При така получените резултати изводите, които могат да се направят са в няколко 
насоки: 

- На първо място, и молители и по-голяма част от ответници се доверяват на 
процесуално представителство от упълномощен адвокат.  От явилите се по 
делата молители пет лица са се представлявали сами. От явилите се ответници, 
са се представлявали сами 3 лица.  

- На второ място,  правна помощ е била поискана от 1 ответник.  

3.4. Представени доказателства по делото 
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        В тази група са изследвани четири отделни вида  писмени доказателства, които са 
от значение за делата по ЗЗДН. Това са Декларацията по чл.9 от ЗЗДН, 
съдебномедицинско удостоверение, медицински документ от друг лекар и други 
доказателства. По 19 от образувани дела в Районен съд-Ивайловград за изследвания 
период има представена от молителя Декларация по чл.9 от ЗЗДН. Съдебномедицинско 
удостоверение е представено по 2 дела, а медицински документ от друг лекар по 1  дело. 
През периода, случаите при които е заявено физическо насилие са по 13 дела, а едва по 
3 от тях има представени документи удостоверяващи физическите травми. Други 
доказателства са представени по 11 дела. Такива са удостоверения за раждане, 
удостоверения за граждански брак, удостоверения за родствени връзки, съдебни 
решения и определения, документи от други институции. 

3.5. Искания за събиране на доказателства в исковата молба и уважени такива 

           През наблюдавания период, по 8 от делата по ЗЗДН,  са уважени от съда 
направените доказателствени искания в исковата молба за събиране на доказателства 
като съда служебно ги е изискал. Тези искания са свързани с молба до съда за изискване 
на документи и справки преди всичко от РУ-Харманли или други институции. Няма дела, 
по които има представени доказателства, въз основа на издадено съдебно удостоверение.  
Заедно с това, съда по свой почин е изисквал по делата справка за съдимост на ответника 
и в случаите, при които деца са конституирани като пострадали, са изисквани Социални 
доклади от Дирекция „Социално подпомагане“-Ивайловград. 

3.6. Брой съдебни заседания по делото 

         В рамките на едно съдебно заседание са приключени 14 броя дела. От 2 до 4 
заседания са приключили  5 дела, а над 4 съдебни заседания няма приключили дела.  

В табличен вид резултатите са представени по години в Таблица №7. 

Брой съдебни 
заседания 

2015 2016 2017 2018 

1 5 5 2 2 

От 2 до 4 1 2 0 2 

Над 4 0 0 0 0 

 

3.7. Причини за отлагане на делото 
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        Резултатите отново се представят сумарно за целия период. В тази част са 
изследвани пет показателя, като причини за отлагане на делото, описани както следва: 

- няма отложени поради неявяване на някоя от страните по уважителни причини  
- няма отложени поради непредоставяне в срок на поискани документи  
- 4 броя дела са били отложени поради направено искане на някоя от страните за събиране 

и предстовяне на доказателства 
- Не са били отлагани дела поради неявяване на свидетел по уважителни причини  
- 1 брой дело е било отложено поради други причини извън описаните, а именно 

ангажираност на процесуалния представител 
 
3.8. Срок за произнасяне на решение по делото 
 
         По 16 дела решението на съда е постановено след съвещание на съда,  
непосредствено след устните състезания.  По 2 дела, решението е постановено в рамките 
на едноседмичния срок и по 1 дело  над двуседмичния. 
 
         4. Четвъртият модул от картата за наблюдение се отнася до изследване на 
постановените съдебни актове. Той се състои от четири части. 
 
4.1. Издаване на съдебен акт 
          
            Резултатите са обобщени за целия наблюдаван период. Описани са както следва: 
Районен съд – Ивайловград е издал 17 заповеди за незабавна защита и 9 заповеди за 
защита. В периода има прекратени общо 10 дела, като 5 от тях са поради оттегляне или 
отказ от иска, а 5 на друго основание.  
 
4.2. Обжалване на решенията на Районен съд-Харманли 
 
           В периода 2015-2018г. през Окръжен съд-Хасково са обжалвани 2 броя решения на 
Районен съд-Ивайловград, от които 1 брой е потвърдено, а 1 брой е отменено. Няма 
решения, с които се изменя акта на първоинстанционния съд, няма и такива за 
отстраняване на процесуални нарушения. 
 
4.3. Наложени мерки по ЗЗДН и срокове 
 
            Представени са в таблица №8, която обхваща целия наблюдаван период. В нея са 
изброени шестте мерки за защита и срещу всяка една от тях са посочени тези, които са 
поискани, тези които са наложени със Заповед за незабавна защита и със Заповед за 
защита и актовете на Окръжен съд-Хасково. 
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       РАЙОНЕН СЪД      ОКРЪЖЕН    СЪД   
№ Мерки за защита Поискани 

от 
молителя 

Незабавна 
защита 

Заповед за 
защита 

Срок на 
заповедтта 

 

Потвърждаване 
на решението на 

РС 

Изменяне 
на 

решението 
на РС 

Срок  на 
ЗЗ след 
изменяне 

Издаван
е на ЗЗ 
от ОС 

Срок 
на ЗЗ 
от ОС 

1 Задължаване на 
извършителя да се 
въздържа от извършване на 
домашно насилие; 

 
17 
 

 
17 

 
9 

          
1 

    

2 Отстраняване на 
извършителя от съвместно 
обитаваното жилище за 
срока, определен от съда; 

 
1 
 

 
10 

 
3 

 
1х 5 мес. 
  

     

3 Забрана на извършителя да 
приближава пострадалото 
лице, жилището, 
местоработата и местата за 
социални контакти и отдих 
на пострадалото лице при 
условия и срок, определени 
от съда; 

 
9 

 
16 

 
7 

1х3 мес. 
1х9 мес. 
4х 12 мес. 
1х 18мес 

          
1 

    

4 Временно определяне 
местоживеенето на детето 
при пострадалия родител 
или при родителя, който не 
е извършил насилието, при 
условия и срок, определени 
от съда, ако това не 
противоречи на интересите 
на детето; 

  
       

5 Задължаване на 
извършителя на насилието 
да посещава 
специализирани програми; 

 
        

6 Насочване на пострадалите 
лица към програми за 
възстановяване. 

         

Таблица №8 
        

     Видно от резултатите, най-исканите мерки за защита от страна на молителите са първа 
мярка – „задължаване на насилника да се въздържа от домашно насилие”, която е и 
наложена в 9 заповеди за защита и трета мярка - „забрана на извършителя да приближава 
пострадалото лице, жилището и местата за социални контакти и отдих”, която е и 
наложена в 7 заповеди за защита. Мярката „временно определяне местоживеенето на 
детето при родителя, който не е извършил насилието”, мярка - „задължаване на 
извършителя на насилието да посещава специализирани програми” и мярка - „насочване 
на пострадалите лица към програми за възстановяване” не са били искани и не са били 
налагани.  

          Сроковете, за които са налагани мерките са различни. По първа мярка, въпреки че 
е наложена в 9 заповеди за защита, срок не е определян.  Най-многобройни са мерките за 
12 месеца. 
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VII. Обобщени резултати от проведена кръгла маса 

           1.  Всички присъстващи, като представители на различни институции, изказаха мнение, че 
такъв формат, на който се събират професионалисти от всички сфери, пряко ангажирани със 
закона, се провежда за първи път и е необходимо да се провежда традиционно един път в 
годината, тъй като е изключително полезен и ползотворен, поради дадената възможност всеки 
да сподели мнение, практика и да направи своите препоръки. 

           2. По време на срещата, представителят на ОД МВР-Хасково предостави информация 
относно служителите на МВР, които са координатори по домашно насилие в отделните районни 
управления в областта. 

          3. По време на срещата бяха споделени добри практики, които могат да се групират според 
работата на отделните институции, а именно: 

- относно МВР- наблюдават се все повече комплекс от компетентни действия на 
служителите на МВР по изслушване, предоставяне на пряка помощ и насочване, 
отзоваване и оказване на съдействие във всички случаи, в които им е било поискано; 
участие в множество работни срещи; 
- относно Прокуратура- Насочване на пострадалите; работа в разумен срок по ДП по 
чл.296, ал.1 от НК; участие в работни срещи. 
-относно Съд- децата, свидетели на насилие се конституират като пострадали; в по-
голямата част от случаите се издава заповед за незабавна защита; такава се издава в срок 
дори по кратък от 24 часа; насрочване на делата в едномесечния срок; изискване на 
доказателства, поискани в ИМ; изискване на такива и служебно, по свой начин; 
Обявяване на решенията незабавно или в много кратък срок; постановяване на мерки за 
закрила в максимален срок; изискване на социални доклади, в случаите, в които има 
конституирани деца; въпреки че в ЗЗДН съществува неяснота относно разпределението 
на доказатествената тежест, съдилищата в района възлагат тежестта на доказване да лежи 
върху ответната страна, което се и обективира в първоначалните съдебни актове и по 
този начин се изпълняват изискванията на европейското и международно право, касаещи 
домашното насилие; издадените заповеди за незабавна защита и заповеди за защита се 
изпращат за връчване от служителите на МВР; съдействие при изпълнението на проекти; 
участие в работни срещи; 
-относно ДСП-отзоваване при кризисни случаи;  участие в работни срещи; 
-относно НПО- предоставяне на безвъзмездни социално-психологически, 
психологически и юридически консултации на пострадали от домашно насилие. 
Предоставяне и на услугата Кризисен център. Провеждане на редица обучения по темата. 
             4.По време на срещата бяха обсъдени отделни въпроси, които водят до трудности и 
предизвикателства във връзка с прилагане на законодателството, относимо към домашното 
насилие, а именно: 

4.1. По отношение на смисъла и съдържанието на понятието ДН 
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- Не във всички случаи се разпознават формите на домашно насилие. Самите пострадали 
са с убеждението, че спрямо тях се случва нещо нередно, но го неглижират ако не е 
налице физическо посегателство.  Също така, някои от полицаите, които са в състава на 
полицейските патрули, приемат подадените им сигнали като „семеен скандал”, без да се 
обръща по-задълбочено внимание. Същите трябва да разпознават случаите, при които 
става въпрос за домашно насилие и да дават информация на пострадалите къде, как и по 
какъв начин могат да получат помощ и подкрепа. 

- Понякога се неглижира  случилото се като се приема, че всичко, което се случва в 
семейството е нормално и трудностите и насилието ще отминат. 

4.2. По отношение на актовете на ДН при водене на дела по ЗЗДН 

- Не се взема под внимание историята на насилието. Необходимо е да се изследва 
историята на насилието, тъй като тя дава яснота от една страна за преживяванията на 
жертвата, а от друга страна и за личността на насилника. 

- Институциите строго се ограничават до актове на насилие, извършени в едномесечен 
срок. Всички институции, включително и съда, приемат единствено актовете на домашно 
насилие, извършени в рамките на месечния срок. Когато насилието е продължавано и 
дори да са налице интервали между отделните актове на насилие, то следва да се 
разглежда като процес, а не като самостоятелен акт на насилие. В тази връзка е и 
Решение№201/20.06.2011г. по ВГр.Д №410/11г. на Окръжен съд-Хасково, според което 
в случаите, когато в молбата са изнесени данни за постоянен ежедневен физически или 
психически тормоз или постоянно, ежедневно повтарящо се ограничаване на личните 
права на лица, намиращи се в родствена връзка с извършителя, молбата за защита е в 
срок, независимо, че не са посочени конкретните дати, на които са извършени 
неправомерните действия. Молбата следва да се счита в срок и когато се твърди трайно 
установено домашно насилие, изразяващо се в ограничаване на личните права, което не 
е прекратено и към момента на подаване на молбата. 

 

 

4.3. По отношение на лицата, търсещи закрила от ДН 

-        Закрила се търси от лица, които не попадат в обхвата на ЗЗДН. Като такъв пример 
се посочи, когато спрямо някое от лицата, които са били във фактическо съпружеско 
съжителство се извърши насилие от някой от родителите. Законът дава възможност да се 
търси защита само ако лицата са във фактическо съпружеско съжителство, но не и ако 
вече са разделени. 
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4.4. По отношение на медицинските документи 

- Откази от личните лекари да издават медицински документ; 
- Откази от Спешна помощ, когато е в работно време и препращат към личните лекари; 
- Невъзможност за заплащане на преглед при съдебен лекар, или невъзможност да се явят 
на преглед при съдебен лекар, поради отдалеченост на населеното място. Най-сигурният 
начин за доказване на физическо насилие е медицинския документ, в който да са описани 
телесните увреждания. Липсата на такъв документ води до редица трудности в 
доказването на акта на физическо насилие. Въпреки, че е регламентирано в закона, се 
отказва издаването на медицински документ както от личните лекари, така и от Спешна 
помощ. 
 
4.5. По отношение на мерките за закрила 
-   Мярката по чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН - ”задължаване на насилника да се въздържа от ДН” 
не е ограничена със срок на действие и оттам и въпросите: Какъв е периода, за който се 
налага?; Важи ли общия срок от 3 до 18 месеца?; Към кой момент има основание за 
търсене на наказателна отговорност по реда на чл.296, ал.1 от НК  ако има невъздържане 
от ДН? 
  -  Мярката по чл.5, ал.1, т.5 - „задължаване на извършителя на насилието да посещава 
специализирани програми” в повечето случаи не се налага или се налага за срок по-малък 
от 6 месеца. Това прави изключително трудно приложима изготвената програма, която е 
със срок от 6 месеца. 
-  Мярката по чл.5, ал.1, т. 6 - „насочване на пострадалите лица към програми за 
възстановяване” въобще не се налага. Тук е отворен въпроса как се възприема закона в 
тази му част: Мярката се налага само ако изрично е поискана или може да бъде наложена 
служебно и то в кои случаи?  
 
4.6. При случаите на неизпълнение на ЗЗ 

- Производствата по чл.296, ал.1 от НК са рядкост. При сигнали за нарушение на заповед 
за защита, не се образуват производства по НК, а се дават указания за извършване на 
проверки от служителите на МВР. В някои прокуратури, например Районна 
Прокуратура-Свиленград, при случаи, в които има нарушена мярка за защита се 
образуват бързи производства и се приключват като такива, тъй като извършителят е 
известен; 
- При неизпълнение на наложена мярка по чл.5, т.5 от ЗЗДН не се образуват наказателни 
производства,  поради ниска степен на обществена опасност; 
- Има случаи, при които се подценява сериозността на нарушението на ЗЗ; 
- Често  лицата, нарушили ЗЗ не се наказват и се създава усещане за безнаказаност. 
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4.7. При случаите, при които има осъществен състав от НК за престъпление 
извършено в условията на домашно насилие 
- В кои случаи ще се приема, че има системно упражняване на физическо, сексуално или 
психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване 
на личния живот, личната свобода и личните права? В тази връзка представителите на 
съда и прокуратурата изказаха мнение, че за доказване на системността ще се вземат 
предвид подаваните сигнали до полицията за извършено домашно насилие, но ще бъде 
и необходима заповед за защита. 
 
4.8. Други трудности 
- Според всички представители, първата и основна трудност е, че няма легална 
дефиниция на понятието „насилие”, а също и на отделните видове насилие. 
- На жертвите не се разяснява възможността от служителите на МВР да подават писмени 
жалби до тях. Документите събрани в една полицейска проверка са от изключително 
значение в случай, че се потърси защита от съда. 
- В случаите, в които има образувана полицейска проверка, практиката е да не се дават 
входящи номера, или забавено да се дават. Това затруднява лицата, подали жалба в 
доказването на твърдението, че потърсили помощ от полицията. 
- Изготвяне на социални доклади, съдържащи ирелевантна на делата по ЗЗДН 
информация, тъй като делата по ЗЗДН се приравняват на производствата по Семейния  
Кодекс.  
- При спор за подсъдност между съдилищата, кой е компетентния съд да се произнесе по 
поискана заповед за незабавна защита и ако съда, в който е подадена молбата не се е 
произнесъл се стига до състояние, в което не се ползва своевременна защита. 
- Отказ на лица да свидетелстват, когато са станали свидетели на актове на домашно 
насилие. Следва всички институции, които са пряко ангажирани с работа по случаи на 
домашно насилие да са запознати, че е едно лице може да откаже да свидетелства 
единствено и само, когато са налице предпоставките в НПК и ГПК. Въпросът е не да се 
задължават лицата, а органите на МВР да убеждават, че трябва да се дават обяснения и 
показания. 
-  В някои случаите, при които спрямо лице е наложена мярка „отстраняване от 
съвместно обитаваното жилище”, в последствие същия не може да бъде открит, за да му 
бъдат вречени призовки, книжа или съобщения. Това налага необходимостта лица, 
спрямо които се налага тази мярка, да бъдат задължавани да предоставят адрес за 
кореспонденция или телефонен номер за връзка. 
- В някои от издаваните заповеди за незабавна защита и заповеди за защита не се 
посочват метри, до които лицето да не се доближава и не се индивидуализират понятията 
„месторабота” и „места за социални контакти и отдих”. Това според полицията създава 
затруднение при контрола върху изпълнението на мярката и е необходимо да се посочват 
както метри, така и да се прави индивидуализация, които лицето не трябва да доближава. 
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-  Невъзможност за налагане от съда на мерките по чл.5, ал.1, т.5 и т.6 поради това, че по 
места няма НПО, което да ги изпълнява. 
- Има неясноти от кога тече срока на издадена заповед за защита - от момента на 
обявяването или от момента на влизане в сила на решението на съда. 
- Понякога се злоупотребява със ЗЗДН като се използва за користни цели, а не за защита. 
 
IX.  Изводи 

1. Основният извод, който може да се направи от извършеното наблюдение на 
делата по ЗЗДН и от проведената кръгла маса е, че съдилищата в съдебния район 
са уеднаквили практиката си по приложение на закона и не се наблюдава 
противоречиво прилагане; 

2. В градовете, в които се предоставят услуги на пострадали от ДН, броят на делата 
по ЗЗДН е сравнително по-висок в сравнение с тези, в които не се предоставят. 
Това е обяснимо предвид факта, че в консултативните центрове на всички 
потребители се разясняват правата им и възможностите за справяне с проблема; 

3. През последните години, освен актовете на физическо насилие, се разпознават и 
актовете на психическо и емоционално и се търси защита и спрямо тях. В 
градовете, в които се предлагат специализирани услуги и се работи 
професионално с пострадали от домашно насилие се откриват актове на насилие, 
които не са били разпознавани. Все още не се разпознават обаче актовете на 
икономическо насилие. По отношение на сексуалното насилие, не само че не се 
разпознават, но и засягат много интимна сфера от личния живот, за която 
жертвите се срамуват да говорят открито и да търсят защита;  

4. Защита по ЗЗДН търсят както жени, така и мъже, чийто брой през последните 
години се увеличава; 

5. Мъжете търсят защита не само срещу жени, но и срещу мъже като в повечето 
случаи това са родители, които търсят защита от синовете си; 

6. Лицата на възраст между 36-45 години са най-склонни да търсят защита по ЗЗДН. 
Това е възрастта на лицата, срещу които са подавани най-много молби по закона; 

7. През целия период са твърде малко делата, които са образувани по молба от 
директорите на ДСП, въпреки дадената законова възможност; 

8. Практиката и в петте съдилища е да се спазва законовия срок за насрочване на 
делата по ЗЗДН; 

9. Молителите и ответниците се доверяват на процесуално представителство от 
упълномощен адвокат; 

10. Практиката и в петте районни съдилища е да се подава Декларация по чл.9 от 
ЗЗДН; 

11. Също така и в петте града, при случаи на физическо насилие, не се представят по 
делата медицински документи удостоверяващи това; 
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12. Практиката и на петте съдилища е еднаква като се изискват служебно от съда 
доказателства по направени в исковата молба доказателствени искания; 

13. Все още част от полицейските служители  не разпознават формите на домашно 
насилие; 

14. Необходими са обучения не само относно приложението на ЗЗДН, но и по 
отношение на свързаното законодателство; 

15. Мерките по чл.5, ал.1, т.5 и т.6 не се налагат от съдилищата; 
16. Необходимо е откриването на консултативни центрове във всички градове в 

областта, в които има Районен съд, в които както да се предоставят услуги за 
пострадали от домашно насилие, така и да се предоставя изпълнение за 
специализирани програми по т.5 и т.6 на чл.5 от ЗЗДН; 

17. Необходими са законодателни промени; 

 

X. Предложения за законодателни промени 

 
1. Легални дефиниции на понятието „насилие” и на видовете насилие; 
2. Изрично да е уредена компетентността при издаване на заповед за незабавна 

защита в случаите, при които има спор за подсъдност. 
3. Разширяване на кръга от лица, които могат да търсят защита по ЗЗДН; 
4. Въвеждане на яснота по отношение на мярката по чл.5, ал.1, т.1; 
5. Определяне на минимален срок от 6 месеца на мярката по чл.5, ал.1, т.5; 
6. Определяне на момента, в който възниква задължението на ответника и на 

молителя  да се явят за изпълнение на мерките по чл.5, ал.1, т.5 и т.6, в случаите, 
в които са наложени със Заповед за незабавна защита и Заповед за защита. 

7. Задължителност на мярката по чл.5, ал.1, т.6, в случаите, при които съда прецени, 
че ще бъде ефективна; 

8. Определяне на момента, от който започва да тече срока по наложена мярка със 
заповед за защита- момента на обявяването или момента на влизане в сила на 
съдебното решение, с което е наложена. 

9. Задължаване на личните лекари и Спешна помощ да издават медицински 
документ при телесни травми, в случаите, в които им е поискан. В случай на отказ 
да е предвидена санкция; 

10. Задължение на ответника да предоставя адрес за кореспонденция, в случаите при 
които е наложена мярка отстраняване от съвместно обитаваното жилище; 

11. Задължение за въвеждане и поддържане на единен регистър в МВР по отношение 
на издадените заповеди за защита. 


