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УВОД

Драги читатели, 

Посолството на Кралство Нидерландия в България с гордост под-
крепя инициативата на "Дигнита" за овластяване на момичета и 

млади жени  за борба с насилието, основано на пола.

Ранното разпознаване на признаците на насилието, основано на 
пола и на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, е изключи-

телно важно за превенция на престъпленията.

Настоящият проект има особена добавена стойност, тъй като 
той се изпълнява в малка общност. В по-малките населени места 
тези теми често са табу и съответно хората биха могли да бъ-

дат изключително уязвими към подобни скрити престъпления.

Убедена съм, че да говорим за проблема е първата стъпка към не-
говото решение и емпатията и овластяването трябва да вър-

вят ръка за ръка. 

Бъдете информирани, бъде смели и отстоявайте себе си!

Беа тен Тъшър,
Посланик 
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КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ПРИЗНАЦИТЕ 

НА НАСИЛИЕ И ДА ТЪРСИМ ПОДКРЕПА?
От Йоана Терзиева1

В българския контекст да се говори за насилие, основано на пола е трудно и се изисква до-
пълнително усилие чрез което да обясним какво точно имаме предвид. Когато говорим 
за насилие, основано на пола, говорим за насилие над жени, поради това, че са жени. 
Тоест, спрямо тях има очквания, които са свързани с дълбоко вкоренени традиции и 
ценностни възприятия за ролята им в обществото и насилието се проявява по отно-
шение на тези очаквания. 

Примерите за подобен род насилие в нашето общество са много. Жените могат да 
бъдат унижавани и да стават обект на насилие, основано на пола почти на всякъде – в 
къщи, на улицата, сред свои близки или в обстановка на непознати, на работното си 
място. В българското общество съществува висока степен на търпимост спрямо про-
явите на насилието срещу жени и често това се счита за „нормално“. Много момичета 
и жени се научават да живеят с насилието и спират да бъдат чувствителни към обиди-
те, унижението, а понякога и към физическите и сексуалните прояви на насилие, упраж-
нено върху тях. Това помага насилието да се вкоренява все по-дълбоко и обществото 
да става все по-толерантно към него. На този процес трябва да се противодейства. 
Първата стъпка е сами и като общество да се научим да разпознаваме насилието и 
да го назоваваме като такова.

Насилието се проявява в отношенията между хората. В повечето случаи то е опит на 
един да упражни контрол върху друг или просто да го използва за обект, чрез който да 
задоволява собствени прищявки. Липсата на насилие се изразява в уважение и зачитане 
на другия. Когато уважаваш някого и го зачиташ, това показва, че признаваш, че той 
или тя е подобен на теб и има същите права, като теб. Затова се изисква определена 
степен на зрялост. 

Приятелството е зряло отношение, което включва общуване, споделяне, разбиране на 
мислите и чувствата, грижа и подкрепа един към друг, в случай на нужда. Освен това 
зрялото приятелство е продължително във времето и надживява случайните конфли-
кти и караници. Приятелството е взаимно, което означава, че и двамата са избрали да 
бъдат приятели. Приятелството е основано на доверие и уважение. Приятелството 
означава да споделяш материални неща, както и мисли, чувства и интереси. Прияте-
лите са чувствителни: те се опитват да разберат чувствата и мислите на другия и 
си помагат взаимно. Приятелите съдействат и действат просоциално, готови са да 
се подкрепят взаимно.  Приятелството се основава на равнопоставеността, защото 

1 Йоана Терзиева е психоаналитично ориентиран психотерапевт и консултант по въпроси, свързани със социалната подкрепа, права на жените и децата, трафик на хора 
и правосъдие за деца.
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никой не доминира над другия, а отношенията между приятели носят социални и емо-
ционални ползи като помощ, подкрепа, грижа.

Интимните отношения се базират освен на чувства на близост и приятелско отноше-
ние, също така и на любов. Или поне би следвало да е така. А както знаем, любовта е 
съвкупност от усещания и емоционални състояния, които ни карат да усещаме привли-
чане към този, когото обичаме. Любовта е едновремнно привъзраност, загриженост и 
првиличане, които се проявяват толкова силно, че е трдуно да ги пренебрегнем. Така 
попадаме в „примката на любовта“ и можем да останем дълго време в нея. Когато 
това се случи е от съществено значение отношенията, в които попадаме с другия да са 
също така основани на уважение и загриженост. Любовта трябва да ни гарантира емо-
ционална и физическа сигурност. Когато не го прави, то тя става токсична и ни вреди. 

Различните хора имат различни очаквания спрямо интимните отношения с друг. Някои 
искат съвсем обикновена връзка, други търсят романс, трети търсят просто някой, 
който да е близо до тях. Понякога отнема време докато намерим човек, който да иска 
от връзката ни същото, каквото искаме и ние. Важно е обаче да проверяваме това, 
защото разминаващите се очаквания може да имат сериозни последици върху отноше-
нията ни, връзката да се превърне в токсична и от нея да произтекат вреди върху нас, 
близките ни или децата ни, ако имаме такива.

Важно е когато сме започнали или предстои да започнем интимно отношение с друг да 
си задаваме сами въпроси, които ще ни помогнат да си отговорим какво точно търсим. 
Когато ги задаваме на другия пък ще разберем какво точно търси и очаква той (или тя). 
Въпросите, на които е добре да търсим отговор са като изброените:

• Какво искам от връзката ни?

• Какво не искам?

• Какви качества харесвам в този човек?

• Какво не харесвам?

• Какво иска той от нашата връзка?

• Какво не иска?

• Какво харесва в мен?

• Какво не харесва?

Ако в личния ни живот се е наложило да чакаме дълго или да изпитваме напрежение око-
ло желанието ни да създадем интимна връзка и да искаме на всяка цена скоро да имаме 
такава, тогава може да се окаже, че сме по-склонни да направим компромиси с избора 
си на партньор и да се доверим на човек преди да сме убедени, че ще бъдем щастливи 
заедно. Понякога за това неволно сякаш допринасят хората наоколо, като ни дават 
съвети, питат „до кога ще си сама?“, „не искаш ли да имаш дом и деца..?“. Ако върху 
нас е оказван  подобен род натиск, дори и несъзнаван, може да ни е много трудно да 
определим какво точно искаме от една връзка. Може да се случи така, че без да искаме 
правим нещо под въздействието на мнението на околните и очакванията спрямо нас. 

Най-лесният начин да определим дали дадена връзка е добра или лоша е като проверим 
как се чувстваме в нея. Трябва да се чувстваме свободно и да не изпитваме напрежение 
във връзката си. Това означава, че сред емоциите, които изпитваме трябва да доми-
нират положителните, тези, в които няма напрежение а има лекота и споделеност.

Ако следим емоционалното си състояние и това как се чувстваме по повод отношени-
ята си с другите ще знаем, че сме в безопасност или пък напротив, добре е да бъдем 
внимателни. Чувства, които са сигнал за добро отношение са:

• Щастие

• Да се чувстваш обгрижена

• Да се чувстваш в безопасност

• Спокойствие

• Да си харесвана

• Да си подкрепяна

• Да можеш да бъдеш себе си

• Да си свободна

• Да се чувстваш уважавана

В обратния случай, когато има неща, които ни пречат да изпитваме щастие и особено, 
ако се случва да изпитваме тревога, то тогава трябва да си зададем сами повече въпро-
си, които да ни помогнат да разпознаем дали действително нещо ни застрашава. Нор-
мално е и често се случва отношенията между хората да се влошат. Особено когато 
сме в близка или интимна връзка с друг човек. Отношенията между хората са динамич-
ни процеси, върху които влияят много субективни и обективни фактори. Влошените 
отношения, тези, в резултат на които има страдание, не бива да се подценяват. Ето 
и няколко сигнала, по които може да разпознаеш съществуващ пробем или рискови за 
възникване на такъв:

• Да се чувстваш унижена

• Нервност;

• Обърканост;

• Изпитване на вина;

• Да се чувстваш неспособна;

• Да изпитваш страх;

• Не можеш да се храниш или спиш достатъчно

• Харесва ти да злоупотребяваш с алкохол или други вещества

• Ядосваш се често;

• Объркана си.

По отношение на интимния партньор най-достоверния начин да разбереш, че има про-
блем във връзката ви е като „проверяваш“ дали си щастлива от нея. Ако ти е трудно 
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да откриваш щастие, то тогава нещо се случва. Има някои типични поведения, кои-
то са сигурен сигнал, че партньорът ти е склонен да упражни насилие върху теб и ако 
той или тя се държи така, то, знай, че е време да потърсиш помощ. 

По какво се разпознава склонния към насилие партньор?

• Изцяло е фокусиран върху теб.

• Настоява да знае къде си и с кого във всеки един момент.

• Ревнив е дори към приятeлките ти.

• Не позволява да го критикуваш.

• Пред други хора е очарователен, но когато сте сами е различен.

• Не понася авторитетните фигури.

• Способен е да те унижи или да ти се подиграе пред други хора.

• Настоява да получава цялото ти внимание.

• Контролира те.

• Не поема отговорност за дела, които са негова вина.

• Не може да се вярва нито на обещанията му, нито на извиненията му.

• Не е спосбен да прояви съчувствие.

А ето и един въпросник, с който може лесно да се провери дали човека, с който си в мо-
мента, е склонен към насилие. Това, което тярбва да направиш е да отговориш за всяко 
твърдение по отношение на партньора си с „да“ или с „не“. 

Моят партньор:

1. Изглежда харесва и цени личността ми

2. Не ми позволява да разговорям с други мъже/жени

3. Уважава чувствата, мнението, убежденията ми

4. Не харесва когато аз споделям времето си с приятели или семейството ми

5. Кара ме да се чувствам сякаш трябва да внимавам за това какво казвам или правя

6. Не се сърди ако откажа да правим нещо (включително секс или гледане на порно)

7.  Следи това което правя и пиша в социалните мрежи или през телефона си

8. Щастлив/а е когато направя нещо, за което съм взел/а самостоятелно решение, ко-
гато имам самостоятелни успехи

9. Често ме критикува или се държи грубо с мен

10. Опитва се да изглаждаме отношенията си когато се караме чрез компромиси и раз-
говори

11. Понякога ме плаши или наранява с това, че се държи агресивно

12. Ако опитам да се разделим опитва или заплашва да нарани себе си или мен

13. Чете съобщенията в телефона ми/фейсбук/писмата ми без мое позволение

А сега можеш да провериш и вeрните „отговори“. Твърденията в черно са показател за 
добри отношения, а тези в синьо описват поведение на насилник. 

Моя партньор:

1. Изглежда харесва и цени личността ми

2. Не ми позволява да разговорям с други момчета/момичета

3. Уважава чувствата, мнението, убежденията ми

4. Не харесва когато аз споделям времето си с приятели или семейството ми

5. Кара ме да се чувствам сякаш трябва да внимавам за това какво казвам или правя

6. Не се сърди се ако откажа да правим нещо (включително секс или гледане на порно)

7. Следи това, което правя и пиша в социалните мрежи или през телефона си

8. Щастлив/а е когато направя нещо, за което съм взел/а самостоятелно решение, ко-
гато имам самостоятелни успехи

9. Често ме критикува или се държи грубо с мен

10. Опитва се да изглаждаме отношенията си когато се караме чрез компромиси и раз-
говори

11. Понякога ме плаши или наранява с това, че се държи агресивно

12. Ако опитам да се разделим опитва или заплашва да нарани себе си или мен

13. Чете дневника ми или съобщенията в телефона ми без мое позволение

Ако си в ситуация на насилие като пострадал или свидетел, е нормално да не можеш да 
планираш действията си предварително. Нормално е да се страхуваш и страхът ти 
да е толква силен, че да не успееш да реагираш, така както би искала. Насилието носи 
тежки последици и за да му се противпоставим не бива да обвиняваме себе си или друг 
заради реакцията си. Това, което е важно, е да се научим да говорим за насилието и да 
му се противпоставяме като го изобличаваме. 

За това е и важно да сигнализираме за насилие и да търсим помощ от близки и от инсти-
туциите. Насилието не бива да се търпи! То е изключително травмиращо събитие, 
което оставя дълготрайни емоционални отпечатъци върху личността. Преживелите 
насилие попадат в рисковата група на хората, които могат да се сблъскат със сериозни 
емоционални състояния, като пост-травматичното стресово разстройство, злоупо-
треба с алкохол и/или психоактивни вещества, злоупотреба с успокоителни или седа-
тивни медикаменти. Ако си преживяла насилие е нормално да имаш болезнени спомени, 
в съзнанието ти да се връщат откъси от случаите на насилие, да изпитваш страх или 
да се чувстваш непрекъснато в опасност. Възможно е да се чувстваш откъсната или 
безразлична към заобикалящия свят. Всичко това са прояви на остатъчна емоционална 
болка, които можеш да се научиш да преодоляваш, животът ти да бъде пълноценен и 
да си способна да му се наслаждаваш и радваш. Това е част от терапевтичния процес.
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Още по-силна е болката, ако някой, който се очаква да те обича, се е отнасъл лошо с 
теб. Хората, които допускаме до себе си се очкава да ни обичат. И ако някой от тях 
предаде доверието ти и злоупотреби с теб, е съвсем очаквано да мислиш, че болката е 
непосилна, светът е несправедлив и сякаш няма място за теб в него. Естествено е да се 
чувстваш необичана и нежелана. Понякога желанието ни нещата да се променят могат 
да ни карат да си мислим, че всичко е временно, този човек ще се промени, защото той 
не винаги е лош с нас. Дори това да е така е важно да знаем и помним: Другите трябва 
винаги да се отнасят с уважение към нас!

Първата стъпка към това да променим нещата е да разберем какво се случва като 
проверим как се чувстваме и ако не се чувстваме добре, то да разберем, дали това, не 
е защото сме жертва на насилие, което ни кара да мислим, че сме безпомощни и надеж-
да няма. Довери се на чувствата си! Те ще ти помогнат да разбереш дали начинът, по 
който се отнасят с теб е добър или лош. 

Насилие е когато един човек се опитва да контролира и наранява другите,  незави-
симо дали прави това физически, емоционално или по друг начин.

Излседване на съдебната практика в България при случаи на домашно насилие, проведе-
но през 2020-та година и обхващащо три годишен период2, показва, че в повечето слу-
чаи извършителите на домашно насилие са мъже. От излседването се очертава профил 
на извършителите на насилие, в който преобладаващата жертва е жена, и насилието 
е полово обосновано. Видно е и че прекомерната употреба и зависимостта от алкохол 
и други наркотични вещества в голяма част от случаите са довели до вербална и/или 
физическа агресия. Вербалната агресия, особено в комбинация със злоупотреба с психоак-
тивни вещества и/или алкохол, постепенно прераства във физическа. Извършителят е 
склонен да приема недопустимото си поведение за нормално или да смята, че е предиз-
викано от поведението на пострадалото лице. 

В съдебната практика в България са описани случаи на тежко физическо и психическо 
насилие, в които извършителите се държат пред съда така, сякаш нямат никаква вина 
и това, което правят е нещо характерно и нормално. В едно от разгледаните дела, 
например, извършителят на домашно насилие заявил, че е „побийвал“ пострадалите 
няколко пъти, тъй като е „мъжкар“, но според него това е с „възпитателна цел“.

Подобно отношение е характерно за извършителите на насилие спрямо жени и то е 
токсично по отношение на пострадалата, защото, дори погеднато от страни да ни 
се струва нелогично, поставена в отношенческа ситуация като описаната по-горе, по-
страдалата жена е съвсем възможно да се „съгласи“ с ролята си на заслужаваща насиле 
жертва и да остане дълго в пасивна позиция. В подобни случаи близки или свидетели на 
насилието могат да изиграят важна роля, като подадат сигнал и й помогнат да напусне 
средата на насилие. 

Ето някои действия от страна на насилници, които българският съд е разпознал и приел 
за недвусмислена проява на насилие, спрямо което е постановена присъда:

• Надраскан капак на автомобила на пострадалата

• Надраскани врати на автомобил

• Хвърляне и чупене на предмети

• Чупене на телефон

• Хвърляне на камъни

• Плюене

• Заплашва, че й „остава още малко време” и ако я „види с чужд мъж, ще я убие”

• Заплахи със самоубийство

• Денонощно звънене по телефона

• Удряне по вратите, съпроводено със заплахи, че ще ги разбие

• Удряне по прозорците на автомобила

• Преследване в магазините

• Преследване с автомобил

• Преследване на работното място

• Причакване

По отношение на сексуалното насилие трябва да подчертаем и да е ясно, че такова 
може да бъде упражнено дори от партньор, съпруг или близък роднина. Ако спрямо нас 
или друг бъде упраженно сексуално насилие, няма никаво значение кой е този човек и при 
какви условия то се е случило. Защото нищо не оправдава насилника. Той (или тя) са 
избрали да направят именно това, което са направили и вината е върху тях. 

Важно е да знаеш, че никой няма право да извършва сексуални действия спрямо теб, 
без твоето съгласие!

А да си съгласна означава, че ти действително желаеш точно това и не се съгласяваш 
поради някакъв вид принуда, защото се страхуваш или защото не знаеш как да отка-
жеш или да спреш другия. 

Сексулано насилие е всеки интимен акт извършен спрямо теб против волята ти. 
Например:

• Нежелано сексуално докосване на някоя част от тялото ти, облечена или 
съблечена

• Умишлено извършване на сексуална активност в твое присъствие – мастур-
бация или принуждаване към мастурбация

• Пренебрегване на чувството ти за срам и настояване да се обличаш или 
събличаш пред погледа на друг

• Когато ти показват порнографски материали (снимки, видеа) против воля-
та ти;

• Отправяне на обиди или подигравки от сексуално естество
2 Адв. Диляна Гитева, изследва съдебната практика в страната в случаи на домашно насилие за периода 2017-2020 г. Поръчител е Фондация „Център Надя“, клон Русе, в 
рамките на проект финансиран от Министерство на правосъдието.
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• Разголване на части от тялото ти

• Принуждаване за секс чрез физическо насилие

• Подигравателно поведение, свързано с външния ти вид или конкретни поди-
гравки, свързани с тялото ти

• Втренчени погледи и използване на мимики, които са ти неприятни, намеци 
със сексуален характер

• Ако те принуждават към проституция

• Принуждаване да споделяш свои голи снимки в интернет, или да участваш 
през интернет (чат или видео връзка) в сексуални действия

• Злоупотреба с теб, ако си в безпомощно състояние след употреба на алко-
хол или наркотици, независимо дали си ги приел/а по свое желание или по друг 
начин

Какво можеш да направиш ако си преживяла насилие?

Макар да няма сила, която да промени това, което вече се е случило, има начини, чрез 
които ти да се възстановиш и да започнеш да се чувстваш по-добре. Един от тях е 
като се информираш за това, кои са най-честите погрешно формирани вярвания, които 
тормозят жертвите на насилие, основано на пола. В лявата част на таблицата по-долу 
са изброени някои типични състояния, които могат да се появят у преживелите наси-
лие, а в дясно е посочено защо те не са достоверни и не бива да им се отдаваш:

Самообвинение, че ако беше направил 
нещо различно това нямаше да ти се 
случи (ако беше избрал/а други дрехи, 
ако не беше отишла там и др.).

Самообвиняваш се, че си пил/а, взела 
наркотик, приела питие…

Притесняваш се, че родителите ти, 
полицията или друг ще те обвини 
задето си пил/а, взел/а наркотик, 
забъркал/а с някого/нещо…

Чувствата на срам, самообвинения, 
тъга, болка, депресията, са толкова 
силни, сякаш никога няма да имаш нор-
мален живот отново.

Истината е, че ти не си виновен/виновна и 
по никакъв начин не си предизвикал/а насилие-
то. То е отговорност на насилника.

Няма как да знаеш, какво ще последва. Насили-
ето няма общо с това!

Близките ти и полицията трябва да се ин-
тересуват от това, което ти се е случило. 
Всичко останало е от второстепенно или 
без значение.

Нормално е да се чувстваш така. Истината, 
е че с времето това се променя.  Профе-
сионалната помощ на консултант, както 
и подкрепата на близки и приятели, ще ти 
помогнат да се възстановиш по-скоро.

Срам те е и се чувстваш объркан/а защо-
то познаваш този, който те е наранил.

Имаш кошмари и сцени от случилото се се 
появяват в съзнанието ти дори, когато 
опитваш да не мислиш за това.

Страхуваш се как ще реагират близки-
те ти и дали ще те приемат след като 
разберат.

Смяташ, че никой не би разбрал как се 
чувстваш.

В повечето случаи насилието идва от 
близък или познат. Но ти не носиш вина за 
това. Този човек е злоупотребил с довери-
ето ти към него.

Нормално е да се случва това, но знай, 
че няма да е винаги така. Професионален 
консултант или травма терапевт може 
да ти даде съвет как да се почувстваш 
по-добре.

Това са нормални страхове. Хората, които 
са действително загрижени за теб, ще ти 
съчувстват и ще ти помогнат да се въз-
становиш. За най-близките ти това може 
да е тежка за приемане новина. Ако имаш 
притеснение как родителите ти биха ре-
агирали и дали биха ти повярвали, може да 
се консултираш с професионалист, който 
да помогне на теб да съобщиш и на тях да 
разберат. Важно е да имаш някого, на кого-
то вярваш.

Сексуалното насилие се случва на много 
млади хора. Със сигурност и около теб има 
други, които се чувстват по същия начин.

Знаем, че да се потърси помощ след преживяно насилие може да е изключително труд-
но за пострадалата жена и за това има много разбираеми причини. Нормално е да се 
страхуваш, да те е срам, да не искаш да говориш дори да мислиш повече за това. Все 
пак, да споделиш и докладваш случилото се е единственият начин, по който можеш да 
помогнеш да спрем насилието. Когато не се докладва, случаите не могат да се разслед-
ват, престъпленията остават неразкрити и няма наказания за извършителите. Така 
проблемът остава скрит. А за да се справим като общество с него е важно да говорим 
открито, без страх. За да пазим децата си и да ги правим силни.

Когато подаваш сигнал на гореща телефонна линия или на 112 е добре да кажеш:

- Защо се обаждаш.  Какво се случва или се е случило.

- Как се казваш, ако си непълнолетна – на колко години си, от къде точно се 
обаждаш. Това е важно, за да може полицейската кола или линейката да могат 
лесно и бързо да те намерят и да ти помогнат.

- Важно е да отговориш, доколкото можеш, на въпросите, които ти задават, 
като отговаряш само на тези, на които знаеш и си сигурна в отговора. Ако не 
си сигурна в нещо можеш да кажеш „не знам“ или „не съм сигурна“.
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Историята на Ива:

От дете Ива познаваше насилието. Баща й злоупотребяваше с алкохол и често без причина 
удряше майка й, нея или брат й. Живееха в лишения и недостиг на пари. Ива не понасяше 
живота в къщи, където се чувстваше нещастна и нежелана. Когато стана на 14 години 
тя избяга. Отиде при мъж, когото много харесваше и смяташе, че обича. Беше убедена, че 
той също я обича. Мислеше, че с него ще бъде щастлива. Но той се оказа лош човек, който 
търсеше друго от Ива. Направи я своя любовница, като започна да настоява тя да прави 
секс с негови приятели и други мъже. Преди да навърши 18 години това се случваше по-
рядко, като той внимаваше за това тя все пак да се чувства добре с него – грижеше се за 
нея и подбираше внимателно другите мъже, така че да не я нараняват физически. Когато 
навърши пълнолетие настоя да заминат за Германия, където я предаде на други мъже, и тя 
започна официално да работи като проститутка. 

Ива успява да се осовбоди от сводниците си на 25 години, с помощта на неправителстве-
на организация. До тази вързаст тя вече беше приела насилието като част от живота. В 
България беше завършила средно образование фиктивно и реално нямаше никакви знания 
и умения как да се справя сама в живота. В резултат на упражняваното над нея насилие в 
продължение на години, тя страдаше от редица хронични заболявания, главата я болеше 
непрестанно, получаваше паник-атаки, емоционалното й състояние бе нестабилно.

С помощта на неправителствената организация Ива започна терапия. След две години за-
писа ограмотителен курс. Сега тя говори много добър немски език и работи като домашна 
помощничка в немско семейство. Спомените не са изчезнали и главата продължава да я 
боли. Но е спокойна и все по-често се чувства сигурна.

Тази история описва много типичен случай от българската реалност, в който възраст-
ните, които е трябвало да се грижат за едно дете, са се провалили. След това с дове-
рието на това момиче е злоупотребил друг човек, от когото тя е потърсила любов. 
Историята описва домашното насилие, насилието основано на пола и още един фено-
мен – престъплението трафик на хора, което ще разгледаме подробно в следващата 
глава. Всички тези форми на насилие са разпознати в правния мир като престъпления и 
спрямо тях обществата и държавите предприемат мерки. Важно е да знаем това, за 
да можем да ги разпознаваме и да търсим помощ.
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ТРАФИКЪТ НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

КАТО НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛА
Камелия Димитрова3 

1. Какво представлява трафика на хора?

Трафикът на хора е престъпление с глобален мащаб, което накърнява основните чо-
вешки права и оставя трайни последствия у жертвите.  В тази част, ще разгледаме 
подробно трафика на хора с цел сексуална експлоатация, като насилие срещу жени, ос-
новано на пола. 

Според международните правни актове, по които и България е страна “трафик на 
хора” означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или 
приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на при-
нуда, отвличане, измама, подвеждане, злоупотреба с власт или с уязвимостта на 
дадени лица или чрез даване и получаване на плащания или други ползи за получа-
ване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация.

Според международните правни актове, по които и България е страна “трафик на 
хора” означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или прие-
мането на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, отвли-
чане, измама, подвеждане, злоупотреба с власт или с уязвимостта на дадени лица или 
чрез даване и получаване на плащания или други ползи за получаване съгласието на лице, 
което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация. 

Можем да осмислим престъплението трафик на хора като разделим дефиницията на 
три основни компонента: действие, средство и цел.

 набиране;
 транспортиране;
 прехвърляне;
 укриването или приемане на хора

чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;
чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;
чрез използване състояние на зависимост;
чрез злоупотреба с власт;
чрез обещаване, даване или получаване на облаги

Експлоатация:
сексуална, 
трудова, 
просия,
принудително подчинение,
с цел продажба на новородени,
с цел отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност

ДЕЙСТВИЕ

СРЕДСТВО

ЦЕЛ

3 Камелия Димитрова е експерт по трафика на хора и основател на фондация „Дигнита“.
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4 Общо регистрираните жертви в ЕС 27 са 14 145. Виж: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_
the_eu.pdf

Друг начин да осмислим престъплението трафик на хора е като си представим трите 
фази на процеса:

Трафикът на хора често се определя като съвременна форма на робство, тъй като 
на жертвите са отнети правата на избор и на свобода. Трафикът на хора има много 
„лица“: в някои случаи жертвите са експлоатирани сексуално, други са принуждавани да 
работят в тежки условия на труд в сектори като селско стопанство, строителство, 
хотелиерство, домашни услуги и др. Някои от жертвите са принуждавани да просят, 
а други да извършват криминални дейности (като джебчийски кражби). В България, раз-
пространен е трафикът на жени, с цел продажба на новородено. Най-разпознаваем, как-
то в България, така и в Европа, е трафикът на хора с цел сексуална експлоатация.

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е най-често срещаната форма на тра-
фик в България и в Европа

Близо 60% от жертвите на трафик регистрирани в Европа за периода 2017-2018 г. са 
жерви на трафик с цел сексуална ескплоатация.4 При все това, важно е да знаем, че 
една голяма част от жертвите на трафик не са регистрирани, тъй като нямат досег 
с институциите и организациите, които работят с жертви на трафик и съответно 
никога не са отчетени от официалните статистики. 95% от регистрираните жертви 
на трафик с цел сексуална експлоатация в ЕС са жени и момичета. 

България е един от 5-те основни източници за жертви на трафик в ЕС. Годишно съдеб-
ната статистика регистрира между 400 и 500 жертви (458 за 2020, 404 за 2019 г., 443 
за 2018 г., 508 за 2017 г., като данните са с натрупване.) В България, около 70-75% от 
идентифицираните жертви са обект на сексуална експлоатация. Подобно на данните 
за ЕС, между 95-97% от жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация са момичета 
и жени. 

2. Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация като форма на насилие срещу жени.

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е форма на насилие срещу жени. В коре-
ните на тази форма на експлоатация се крият структурни неравенства спрямо мо-
мичетата и жените в нашите общества. Стереотипните роли и очаквания спрямо 
момичетата и жените ги поставят в неравностойно положение спрямо мъжете. От 
момичетата се очаква да се грижат за домакинството, да са добри майки, като това 
много често ограничава достъпа им до образование, до обучение и до професионална 

НАБИРАНЕ                      ТРАНСПОРТИРАНЕ                ЕКСПЛОАТАЦИЯ

реализация. В някои общества тези разлики са още по-задълбочени от вредни тради-
ционни практики и очаквания жените да са подчинени на мъжете. В резултат от това 
неравностойно третиране, момичетата и жените са в по-голям риск от бедност и вся-
какви форми на насилие, включително и насилието срещу жени, основано на пола. Тези 
наслагвания на дискриминация, икономическа неравнопоставеност, риск от бедност, 
предишен опит с домашно насилие (жените много по-често от мъжете са жертви на 
домашно насилие), правят момичетата и жените уязвими към трафика на хора с цел 
сексуална експлоатация. 

Рискови фактори

• Бедност, социално изключване

• Ранно отпадане от образователната система

• Дискриминация на етнически и/или полов признак

• Предишен опит с домашно насилие и/или инцест

• Зависимост от наркотични вещества

• Рисково поведение

• Психологически проблеми

• Психиатрични заболявания 

3. Кои са трафикантите?

Tрафикантите обикновено са млади мъже, на възраст между 30 и 40 г. които нямат ле-
гални доходи от трудова дейност, но демонстрират висок стандарт на живот. Мъже-
те притежават коли, скъпи дрехи и луксозни стоки, придобити с парите от експлоата-
цията на жертвите. Трафикантите са добре подготвени за зарибяване на жертвата: 
проучват внимателно състоянието на момичето и демонстрират поведение, което 
би привлякло нейното внимание. Посещават заведения, нощни барове, дискотеки, къде-
то демонстрират „мачо“ поведение.

Въпреки, че болшинството трафикантите са мъже, съдебната статистика регистри-
ра и жени, които са осъдени за трафик. Най-често жените-трафиканти са бивши жерт-
ви на трафик, които се издигат в йерархията, като въвличат нови момичета във вери-
гата на експлоатация. Жените са изключително убедителни в примамването на млади 
момичета, тъй като те изграждат доверена връзка и ги убеждават, че ако се присъеди-
нят в „бизнеса“, ще си уредят живота и ще живеят в лукс и охолство. 

4. Как действат трафикантите?

Момичетата, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация са най-често набрани 
чрез метода “lover boy”. Обикновено, преди да установят контакт с дадено момиче, 
трафикантите добре проучват неговата среда, неговия социален статус, неговото 
емоционално състояние. Трафикантите се стремят да се информират относно пробле-
мите на момичето или жената. Социалните мрежи им дават възможност да проучат 
добре момичето, преди да установят контакт с него. 
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След тази първа стъпка, мъжете-трафиканти установяват контакт с момиче в уяз-
вимо положение и се стремят да се сближат с нея, докато не спечелят доверието й и 
започнат интимна връзка. Тази интимна връзка в някои случаи се превръща в семейно 
съжителство между трафикантите и жените, които те експлоатират. Все повече, 
и особено в условията на пандемия, за набиране на жертвите се ползват социалните 
мрежи и мобилни приложения.

Мъжете обикновено се насочват към момичета с нисък социален статус, с проблеми в 
семейството, или с рисково поведение. Чрез обещания за охолен живот и подкрепа, те 
успяват да убедят момичето да напусне своята среда, да замине с тях в чужбина или в 
друго населено място. Трафикантите убеждават момичетата, че заедно ще живеят по-
добре и че ще помогнат на момичето да си намери работа или пък да продължи своето 
образование. 

След напускане на населеното място и защитената среда на момичето, трафикантите 
често отнемат личните документи на момичето и ограничават възможността й да 
се свърже с близки и роднини. На този етап, най-често момчето, което е играло роля-
та на партньор на момичето, я „предава“ или буквално продава на трето лице, което 
започва да пречупва момичето чрез заплахи, чрез психическо, физическо, сексуално наси-
лие и да я подготвя за експлоатация. Често, момичетата са принуждавани да ползват 
наркотици, за да приемат безкритично тежката ситуация и да не се съпротивляват. 
След този етап следва сексуална експлоатация – момичетата са принуждавани да прос-
титуират на улицата, в апартаменти или в клубове. Техните услуги много често са 
рекламирани чрез интернет.

В някои от случаите, трафикантите се насочват към момичета, които са наясно с 
естеството на работа в чужбина и са имали опит в предоставянето на секс услуги в 
България. Мъжете ги убеждават, че ако работят за тях, ще получават високи доходи 
и заедно ще си уредят живота. В последствие обаче, се оказва, че момичетата са из-
мамени по отношение на условията, в които работят. Трафикантите ограничават 
тяхната свобода и отнемат приходите им с обяснения, че са акумулирали дълг и трябва 
да се издължат на сутеньорите. Тези момичета са жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация, въпреки че са били наясно, че ще проституират в държавата на дести-
нация. Те също са били излъгани и експлоатирани от трафикантите. Тези случаи също са 
съпътствани с физическо и психическо насилие. 

Крайната дестинация на трафика с цел сексуална експлоатация са основно икономически 
развитите Европейски държави като Германия, Белгия, Нидерландия, Австрия, Велико-
британия, Франция и Швейцария.

5. Кои са жертвите?

Момичетата и жените – жертви на трафик най-често са с нисък социален статус, 
живеят в малки населени места с високи нива на безработица и малко перспективи за 
реализация. Много често момичетата-жертви на трафик са от проблемни семейства; 
често те са били обект на физическо или психическо насилие, което води до приемане-
то на насилието като нещо нормално. 

Трафикантите се насочват към момичета с рисково поведение – момичета, които бя-
гат от вкъщи, които имат проблеми със зависимости към алкохол или към наркотични 
вещества. Но съществуват и много изключения. Трафикантите преследват и момиче-
та, които израстват в консервативни и традиционни семейства, като се възползват 
от липсата им на опит, липсата на достъп до луксозни потребителски стоки и ограни-
ченията им възложени у дома, за да ги съблазнят с обещания за лукс и свобода. 

Изключително тревожна е тенденцията трафикантите да се насочват към момичета, 
които са отглеждани в институции или в услуги за деца от семеен тип. Все по-често 
измежду жертвите се забелязват и лица, които имат психологически и психиатрични 
проблеми, тъй като те по-лесно се подлъгват от трафикантите.  

И въпреки че трафикантите се насочват към момичета, които рано отпадат от об-
разователната система, по някой път жертвите имат завършено средно образование 
и дори са студентки във висши училища. В историята на „Жана“ имено стремежът й 
да продължи образованието си в чужбина е използван като примамка от трафиканта й.

Историята на “Жана.”*

Жана е млада жена на 20 г. от малко населено място в северна България. Завършва 
успешно училище, започва работа, но желае да продължи образованието си в чужбина. Пре-
карва доста време в социалните мрежи, където се запознава с младеж който живее в Гер-
мания. Момчето я ухажва, засвидетелства внимание, вслушва се в проблемите й и изпраща 
подаръци. След известно време връзката им се задълбочава и Жана смята, че е намерила 
любовта.

След месеци общуване онлайн, приятелят на Жана й предлага да замине при него. Убеж-
дава я, че ще има възможност да учи в университет, за което той ще й помогне. Обещава 
й пълна подкрепа и предлага на Жана да й закупи билет. Не след дълго тя се съгласява. От-
пътува и е посрещната на летището от нейния приятел. Веднага след посрещането Жана 
бива откарана в апартамент и заключена. Там нейният „приятел“ упражнява непрекъснат 
психически и физически тормоз. Целта е психиката на младата жена да бъде смачкана, да 
няма сили да се съпротивлява, да се страхува за живота си и този на близките си. След 
известен период от време, младежът я продава на друг мъж, който я принуждава да прос-
титуира. След изключително тежък побой и намеса на местната полиция, Жана успява да 
разкаже какво е преживяла и да потърси помощ. Следва завръщането на момичето в Бъл-
гария, където тя получава подкрепа от държавата и от неправителсвтени организации. 
Отнема й дълго време и много усилия да се възстанови физически и психически.

Историята на Лили

Лили е от малко село, в близост до гр. Добрич. Семейството й от 5 братя и сестри 
живее в крайна бедност. Майката на Лили принуждава децата да просят, като им казва че 
тези пари са необходими, за да се изхранва семейството. Децата прекарват голяма част 
от времето си на улицата, в лоша хигиена, често са недохранени и недоспали. Родителите 
взимат парите от просия и изразходват по-голяма част от тях за цигари и алкохол.  
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Родителите често се карат, особено след злоупотреба с алкохол . В семейството често 
има прояви на психическо и физическо насилие, на което жертви са и децата. 

Поради сериозните проблеми в семейната среда, Лили и част от братята и сестрите й 
са настанени в специализирана институция за деца, лишени от родителска грижа. Децата 
периодично се връщат у дома, но там ситуацията не се променя. Лили има затруднения с 
ученето и трудно се адаптира в учебната среда. Децата в училище я отбягват и тя няма 
много приятели. В институцията, в която е настанена, Лили става близка с няколко по-го-
леми момичета. Те й показват новите си дрехи и телефони и й обясняват, че имат работа, 
с която си докарват много пари. Оказва се че предлагат сексуални услуги на по-възрастни 
мъже. Скоро убеждават и Лили да пробва, „за да си оправи живота.“

Едно от момичетата споделя, че е пътувало в чужбина и убеждава Лили, че там е изка-
рала „добри пари“ чрез предоставянето на сексуални услуги. Предлага на Лили да я „уреди“ 
да замине за чужбина. Лили се съгласява и първо заминава за Германия, а после я местят в 
Белгия. Работи дълги часове, в тежки условия и с множество клиенти. Първоначално успява 
да задели малко пари и да ги изпрати на братята и сестрите си. В последствие, обаче, 
трафикантите й задържат все по-голяма част от приходите йй, като й обясняват, че 
имат много разходи за кватира и храна и Лили им е длъжник. Сводниците й често се сме-
нят, няколко пъти сменят и локацията на предоставяне на услуги, когато има съмнение 
че са наблюдавани от полицията. Когато Лили се опитва да се противопостави и измъкне 
от ситуацията, следва физическо насилие и заплахи. Трафикантите заплашват Лили, че ще 
споделят нейни снимки в социалните мрежи, че ще разкрият на всички в родното село че 
е проститутка. Някой сводници заплашват, че ако Лили се откаже от работата и не се 
подчинява, ще наранят братята и сестрите й. 

Лили събира сили да потърси помощ от белгийската полиция. Разказва, че е принуждава-
на да проституира насилствено, че е била малтретирана и насилвана от трафикантите. 
Лили е настанено в защитено жилище на неправителствена организация в Белгия. Споделя, 
че иска да се върне в България, но няма къде да отиде и я е страх от последсвията. 

Неправителствената организация в Белгия, съвместно с Националната комисия за бор-
ба с трафика на хора в България и Международната организация по миграция организират 
връщането на Лили в България. След направения контакт между организацията в Белгия 
и Националната комисия, специалисти разговарят с Лили на български. Обясняват, че тя 
най-вероятно е станала жертва на престъплението трафик на хора. Тя е настанена в 
специализиран и защитен приют за жертви на трафик. След известно време на физическо 
и психическо възстановяване, Лили решава да свидетелства срещу трафикантите като 
търси и обезщетение за извършеното престъпление. 

6. Последствията за жертвите

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация оставя дълбоки белези и тежки послед-
ствия за жертвите на престъплението. Периодът на сексуална ескплоатация и на физи-
ческо и психическо насилие увреждат психиката на момичетата и жените: много често 
жертвите на трафик страдат от пост-травматично стресово разстройство, от без-
съние, от депресия. Трафикът на хора води до или засилва наличието на психиатрични 
проблеми. Сред жертвите на трафик често се наблюдават опити за самонараняване и 
дори за самоубисйтво. 

Често жертвите на трафик, претърпели сексуална ескплоатация, проявават парадок-
сално поведение: оправдават насилието и насилника, чувстват вина, не търсят избав-
ление или дори отказват да сътрудничат на институциите. Като цяло, жертвите из-
разяват недоверие към себе си, към околните и към света. Това ирационално поведение 
се дължи на преживяната тежка психическа травма. 

Освен психологическите последствия, трафикът на хора оставя и тежки вреди за физи-
ческото състояние на жертвите. Някои от жените имат следи от физическо насилие, 
счупвания, наранявания. Жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация често стра-
дат от инфекциозни болести предавани по полов път, от цялостно влошено зрадво-
словно състояние, слаб имунитет, дентални проблеми, които изискват специални гри-
жи.

7. Права на жертвите на трафик

Държавите членки на ЕС не остават безразлични към проблемите и последсвията за 
жертвите на трафик. Жертвите на трафик се позлват със специални права, които са 
обезпечавани от държавта: да бъдат настанени в безопасно място (приют), където да 
получат безплатна психологическа и хумантирана подкрепа, да получат правна помощ, 
да получат неотложна медицинска помощ. В България, жертвите на трафик получа-
ват този вид подкрепа в специализираните приюти за жертви на трафик. Приютите 
подпомагат възстановяването и социалната реинтеграция на жертвите на трафик. 
В приютите, жертвите получават т. нар. „период за възстановяване и разсмисъл“ по 
време на който да се възстановяват от преживяната травма и да вземат информира-
но решение относно сътрудничеството с властите за разкриване на извършителите 
на престъплението.

В България приютите се създават и ръководят от Националната комисия за борба с 
трафика на хора. Към момента, приюти за жертви на трафик има на територията на 
град София, град Варна и град Бургас.

8. Как да разпознаем жертвите на трафик и да ги насочим към защита и подкрепа

За да може едно лице да се възползва от подкрепата за жертви на трафик, е необходи-
мо то да бъде идентифицирано като жертва на престъплението. В България същест-
вуват два вида идентификация на жертви на трафик – тази, която се извършва от 
органите на досъдебното производство (формална идентификация) и тази, която се 
извършва от специалисти и НПО (неформална идентификация). Всяко едно лице може 
да се „самоидентифицира“ като жертва на трафик и да потърси помощ от държавата 
чрез Националната комисия за борба с трафика на хора или чрез специализираните НПО, 
които работят с жертви на трафик.

Още по-добре би било, ако разпознаваме признаците на трафик на хора още преди да 
попаднем в капана на ескплоатацията. Тогава можем да говорим за „ранна идентифика-
ция“ или за превенция на трафик – тоест, да се измъкнем или да помогнем на свой близък 
да се измъкне от дадена ситуация преди да е станало твърде късно. Държавните ин-
ституции в лицето на Националната комисия, както и граждански организации, които 



26 

Обучителен модул за момичета и млади жени

27 

HАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Фондация „Дигнита“ "I Rise!" Empowerment of women and girls from the village of Galiche for prevention of gender-based violence

работят по линия на превенция на трафика, се стремят да обучат различни видове спе-
циалисти да разпознават признаците на трафик, за да насочат лице в риск към механи-
змите за подкрепа. Един партулиращ полицай може да попадне на съмнителна ситуация 
и да прецени, че дадено лице може да е в риск от трафик; един лекар, може да забележи 
следи от физическо или сексуално насилие и да се усъмни, че дадена жена може да е ста-
нала жертва на трафик; един учител или детски психолог може да забележи, че ученичка 
има съмнителни контакти с мъж, който има признаци на трафикант; един социален 
работник може да забележи, че просещо дете на улицата е под контрол на съмнителен 
възрастен; един социален работник може да забележи дете, което простиуира и т.н. 

Различните видове специалисти могат да разпознаят признаците на трафика и да по-
търсят специализираните институции и органите на реда. Вие също можете да срещ-
нете някои индикатори, които да ви доведат до въпроси или съмнения дали ваш близък/
близка, не е в рискова ситуация. В такива случаи винаги можете да се обърнете към спе-
циалисти в Националната комисия за борба с трафика на хора или към неправителстве-
ни организации, които работят в тази област. В края на тази част са предоставени ко-
оринатите на подобни организации, където можете да потърсите съвет или помощ.

В България, специалистите в областта на противодействието на трафика на хора 
предоставят закрила и подкрепа на жертвите на трафик съгласно Националния ме-
ханизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (от тук нататък наричан 
„Национален механизъм“). В Националния механизъм са систематизирани и изредени ос-
новните индикатори, които водят до оценка, че дадено лице е в риск или е станало 
жертва на трафик. Тук ще предоставим основните показатели за наличие на или висок 
риск от трафик на хора с цел сексулана експлоатация. Тези индикатори са изброени в 
приложение 1 към Националния механизъм – Показатели за идентификация за жертви 
на трафик. В Националния механизъм – достъпен на сайта на Националната комисия за 
борба с трафика на хора (https://antitraffic.government.bg/bg/help) - също така можете 
да намерите и списък с институции и организации, които предоставят подкрепа на 
жертви на трафик.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1. Показатели, свързани с престъпните действия спрямо жертвата  

 

1. Лична  Лицето е с отнети документи за самоличност. 

свобода 1.1. Движението на лицето е ограничено.

 1.2. Лицето е държано в изолация и под непрекъснат контрол.

 1.3. Лицето е придружавано, когато излиза навън. 

 1.4. Лицето има ограничен контакт с други хора и/или със семейството си.

 1.5. Лицето няма възможност да напусне мястото, където работи.

 1.6. Лицето е задължено да поддържа постоянна връзка 

 с трафиканта чрез мобилния си телефон. 

 1.7. Телефонните разговори на лицето се контролират и следят.

2.Заплащане 2.1. Лицето получава малко или никакво заплащане.

 2.2. Лицето не разполага със средствата си или няма достъп до тях.

 2.3. Лицето получава по-ниско заплащане от минималното 

 в сектора в приемащата страна.

 2.4. Лицето изплаща дългове към трафиканта. (1) 

 2.5. Дългът на лицето непрекъснато нараства. (2)

 2.6. Лицето е принуждавано да изработи минимална 

 сума на ден или за седмица.

3. Условия 3.1. Условията на труд на лицето противоречат на 

на работа установеното трудово законодателство. (3)

 3.2. Лицето няма възможност да договаря условията на труд.

 3.3. Предварително уговорените условия на труд не се спазват.

 3.4. Лицето упражнява определена дейност по принуда.

 3.5. Лицето няма достъп до медицинска помощ.

4. Условия 4.1. Лицето е принудено да живее там, където работи.

на живот 4.2. Лицето живее в лоши битови и хигиенни условия, 

 с много хора, в малко пространство.

 4.3. Лицето плаща високи суми за лоши условия на живот.

 4.4. Лицето няма достъп до информация (радио, телевизия, вестници).

 4.5. Лицето не разполага с личните си вещи.

 4.6. Лицето е укривано.
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5.Насилие 5.1. Лицето е подложено на физическо, сексуално и/или емоционално насилие.

 5.2. Лицето е свидетел на насилие над други хора с цел „назидание”.

 5.3. Лицето е заплашвано с насилие спрямо него или неговите близки.

 5.4. Лицето е лишавано от храна и вода.

 5.5. Лицето има видими следи от насилие.

 5.6. Лицето е било „дисциплинирано“ чрез наказания.

6.Зависимост 6.1. Лицето е дрогирано, за да развие наркозависимост.

 6.2. Лицето не знае местния език.

 6.3. Лицето не знае домашния си или служебния си адрес.

 6.4. Лицето зависи от трафиканта за оцеляването си. (4)

 6.5. Лицето е зависимо от трафиканта за употреба на наркотици. 

7.Изнудване 7.1. Лицето е изнудвано чрез отнемане на личните му документи.

 7.2. Лицето е изнудвано на основание нелегален статут 

 в страната на дестинация.

 7.3. Роднините на лицето са изнудвани или заплашвани.

 7.4. Лицето е изнудвано чрез заплахи за разпространение 

 на лична информация за него и семейството му.

 7.5. Лицето е изнудвано чрез заплахи за информиране на властите 

 за криминалните действия, в които е въвлечено.

 7.6. Лицето е изнудвано чрез заплахи, че ще бъде огласено, че проституира.

8.Набиране 8.1. Лицето е въвлечено в трафик чрез посредническа агенция 

 за работа в чужбина, агенция за модели, туристическа агенция, 

 агенция за запознанства, обучение или друга организация.

 8.2. Лицето е въвлечено в трафик чрез приятел, партньор, 

 роднина, член на семейството или друг познат.

 8.3. Лицето е въвлечено чрез фиктивен брак.

 8.4. Лицето е било похитено или отвлечено.

9. Измама 9.1. Лицето е измамено с обещания за висок доход.

 9.2. Лицето е измамено за естеството и/или условията на работа.

 9.3. Лицето е подведено с обещание за брак.

 9.4. Лицето е измамено с обещания за романтична връзка.

10. Прехвърляне 10.1. Лицето е прехвърляно от една държава в

и препродаване друга или от едно населено място в друго.

 10.2. Лицето е прехвърляно от едно населено място в друго.

 10.3. Лицето е продавано/препродавано или разменяно 

 от един трафикант/сводник на друг.

 10.4. Лицето е „отдавано под наем”.

 10.5. Лицето притежава неистински документи 

 за самоличност или пътуване.

 10.6. Лицето не разполага с документите си за самоличност 

 или пътуване, защото те се държат от някой друг.

11. Сексуална 11.1. Лицето е местено в различни клубове /публични домове/ 

експлоатация места за проституиране.

 11.2. Лицето има татуировки или други белези, 

 сочещи „принадлежност“ към даден трафикант.

 11.3. Лицето живее или пътува с други жени, 

 които понякога не говорят неговия език.

 11.4. Лицето има дрехи, характерни за работата в сексуалната индустрия.

 11.5. Лицето знае само думи, свързани с предоставяне на сексуални услуги, 

 на местния език или на езика на групата от клиенти.

 11.6. На лицето не е разрешено да отказва на клиент.

 11.7. На лицето не е разрешено да отказва определени сексуални действия.

 11.8. Лицето е принуждавано да прави секс без презерватив.

 11.9. Лицето се намира денонощно в клуба / публичния дом.

 11.10. Лицето няма право да преустанови да проституира, когато пожелае.

 11.11. Лицето е подлагано на принудителни гинекологични 

 прегледи и тестове за бременност.

 11.12. Лицето е принуждавано насилствено да приема 

 контрацептиви или да прекъсва бременността си.

11а. Непреки 11.13. Има доказателства, че групи жени живеят 

показатели под контрола на други лица.

 11.14. В публични домове/клубове има реклами, 

 предлагащи сексуални услуги от жени с определена националност.

 11.15. Има информация, че проституиращите предоставят услуги 

 на клиенти от определена националност.

 11.16. Клиентите съобщават, че проституиращата изглежда 

 неспокойна, притеснена или че споделя, че е принудена да проституира.
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В случай, че искаш да разбереш повече за трафика на хора и признаците на 
въвличане и експлоатация, можеш да посетиш страниците на фондация 

„Дигнита“: https://www.dignita.bg/ и на 

Националната комисия за бора с трафика на хора: 

https://antitraffic.government.bg/ 

Ако имаш съмнения, че ти или твой близък сте въвличани или сте пострадали 

от трафик, можеш да сигнализираш или да потърсиш съвет от:

Национална комисия за борба с трафика на хора: 

тел. 02 807 80 50 (понеделник до петък, 09:00-17:30 ч) 

и адрес: НКБТХ; бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А; София 1797

Националната телефонна линия за борба с трафика на хора:  

0800 20 100 денонощно и безплатно от България и ЕС.
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НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Наташа Добрева 5

През декември 1999 г. Генералната асамблея на ООН провъзгласява 25 ноември за Меж-
дународен ден срещу насилието над жени. С този акт международната общност от-
хвърля вкоренената представа, че проявите на насилие във взаимоотношенията между 
мъжа и жената са личен и междуличностен проблем и насочва вниманието към негатив-
ните му последици за цялото общество. Така с признаването на насилието над жени 
за проблем на човешките права се сменя статутът на насилието, основано на пол, и 
от междуличностен проблем то прераства в сериозно нарушение на международното 
право, което държавите се задължават да разследват и наказват.

Днес много по-ясно световната общност може да дефинира какво означава „насилие 
срещу жени“. Според Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилие-
то над жени и домашното насилие от 2011 г., терминът се разбира като нарушение на 
човешките права и форма на дискриминация срещу жените. Терминът означава всички 
актове на насилие, основано на пола, които водят или има риск да доведат до физиче-
ски, сексуални, психологически или икономически негативни последици или страдание за 
жените, включително и заплахите за такива действия, принудата или произволното 
лишаване от свобода, независимо дали това се случва в професионалния или в личния 
живот.

Въпреки международноправната забрана, въведена с тази и други конвенции, насилие-
то, основано на пола, все още е широко разпространено навсякъде по света. Въпреки 
че има ясни разлики в проявлението му между различните региони, свързани с култур-
ни, обществени и икономически условия на развитие, статистиката на Световната 
здравна организация (СЗО) показва глобалния характер на това нарушение на правата 
на човека. Според СЗО 35% от жените по света в някакъв момент от техния живот са 
преживявали физическо, психологическо и/или сексуално насилие предимно от партньор, 
с когото са в интимни отношения. СЗО изтъква, че физическото и сексуално насилие над 
жени е по-често срещано, отколкото повечето здравни рискове, които най-много за-
страшават жените – като рака на гърдата например. 38% от всички убийства на жени 
са извършени от техните интимни партньори (за разлика от 6% от убитите мъже). 
В Европа, една от всеки три жени е била подложена на някаква форма на физическо или 
сексуално посегателство от навършването на 15-годишна възраст.6 В 97% от случаите 
на сексуално насилие в детска възраст извършителят е бил от мъжки пол.7

Наказателно дело 6943/2020 на Софийски районен съд, 23 състав 
„Ще те убия! Ще те претрепя! Ще те залея със сода каустик и ще изтечеш в ка-
нала!“ 
Наложено от съда наказание: 1 година затвор

5 Адвокат от Софийска адвокатска колегия.
6 “Насилието срещу жените: общоевропейско проучване” Агенция на Европейския съюз за Основните Права, 2014 г. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-
at-a-glance-oct14_bg_0.pdf 
7 Пак там. 
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„НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛ“ е насилие, което е насочено срещу жени, поради това, 
че са жени, или което засяга жените непропорционално. Класически пример за насилие, 
което засяга жените непропорционално (нееднакво), е домашното насилие. Нагледно 
това се представя, например, със статистиката на случаите на домашно насилие в 
Ирландия. Местната организация Women’s Aid (В подкрепа на жените), която подпома-
га жени, жертви на домашно насилие и техните деца, от 1996 г. води статистика, с 
която подпомага държавните институции за вземането на адекватни решения в тази 
област. На базата на събраните данни по отделните казуси организацията установява, 
че за двадесетгодишен период на събиране на статистически данни само 12% от жени-
те са убити от непознат, докато останалите 88% са станали жертва на настоящ или 
бивш съпруг или интимен партньор, от друг роднина, син, съсед или познат. 

Мит: Жените, претърпели насилие, са много малък процент. 

Според данни на СЗО 35% от жените по света в някакъв момент от техния живот 
са преживявали физическо, психологическо и/или сексуално насилие предимно от парт-
ньор, с когото са в интимни отношения. Вероятно е този процент да е по-висок, 
тъй като много от жените не докладват за претърпяното насилие и не търсят 
помощ поради страх, финансова зависимост и невярване, че могат да намерят адек-
ватна помощ.

Броят на жените, претърпели насилие, се определя трудно, но със сигурност можем 
да твърдим, че тревожно голяма част от жените във всички държави и общества, 
са били обект на някаква форма на насилие, основано на пола. 

През 2009 г. Европейският съд по правата на човека постанови, че домашното насилие 
е дискриминация по признак пол.8 В прецедентното дело Опуз с/у Турция, той установи, 
че домашното насилие засяга предимно жени и че разпространената пасивност на тур-
ското правосъдие създава климат, който го благоприятства. Следователно, домашно-
то насилие претърпяно от г-жа Опуз и майка й, се счита за насилие, основано на пола.  

Насилието, основано на пола, е форма на дискриминация, която сериозно препятства 
способността на жените да се възползват от права и свободи, на равна база с мъже-
те. Традиционни нагласи, според които жените се считат за подчинени на мъжете или 
за изпълняващи стереотипни роли, увековечават широко разпространени практики, 
включващи насилие или принуда, като домашно насилие, принудителен брак, убийства 
на честта, киселинни атаки, обрязване и др. Такива предразсъдъци и практики могат 
да оправдават насилие, основано на пола, като форма на покровителство или контрол 
върху жените. Ефектът от такова насилие върху физическата и половата неприкос-
новеност на жените е да ги лиши от еднакво възползване, упражняване и познаване на 
основни права и свободи. Насилието, основано на пола, помага за поддържането на же-
ните в подчинена роля и допринася за ниското ниво на тяхното политическо участие и 
за тяхното ниско ниво на образование, умения и възможности за професия.  

Н. с/у Швеция, решение на ЕСПЧ от 20 юли 2010 г, жалба 23505/09

Жалбоподателката, афганистанска гражданка с извънбрачна връзка с мъж в Швеция, полу-
чава заповед за депортиране от Швеция. Тя иска статут на бежанка в Швеция, като твър-
ди, че ако бъде депортирана в Афганистан рискува социално изключване, продължителен 
престой в затвора и дори смърт. Тя печели делото в Европейския съд по правата на човека 
и се спасява от депортация в Афганистан. Там, жените са в особен риск от насилие, ако 
са възприемани, че не спазват ролите, отредени им от обществото, традициите и дори 
законодателството. Самият факт, че жалбоподателката е живяла в Швеция може да се 
възприеме като нещо, с което е прекрачила границата на приемливо поведение. Фактът, 
че тя иска да се разведе със съпруга си и че не иска повече да живее с него, може да доведе 
до сериозно животозастрашаващо преследване. Шиитският Закон за Личния Статус от 
2009г изисква от жените да се подчиняват на сексуалните желания на съпрузите си и да 
не излизат от дома без разрешение. Доклади показват, че около 80% от афганистанските 
жени са засегнати от домашно насилие – деяния, които властите виждат като законни 
и не преследват по наказателен ред. Непридружени жени или жени без настойник-мъж са 
изправени пред продължителни, тежки ограничения в личния си и професионалния си живот 
и са обречени на социално изключване. Ясно е, че те често нямат средства за оцеляване, 
ако не са защитени от роднина-мъж. В настоящия казус, Европейският съд е преценил, 
че, ако бъде депортирана в Афганистан, жалбоподателката ще рискува да я подложат на 
репресии нейният съпруг, неговото семейство, нейното собствено семейство и Афганис-
танското общество.

Насилието, основано на пола, включва деяния, които нанасят физическа, психическа или 
сексуална вреда, както и заплахи, че ще бъдат извършени такива деяния. 

Физическо насилие
• Физическо насилие е ако някой:
• ви е бутал, разтръсвал или блъскал;
• ви е удрял шамари;
• ви е разбивал носа;
• ви е насинявал око;
• е хвърлял твърд предмет по вас;
• ви е хващал или дърпал за косата;
• стискал е ушната ви мида;
• ви е удрял с юмрук или ви е ритал;
• ви е причинил изгаряния;
• ви е драскал, хапал или плюл;
• ви е стискал за шията;
• се е опитал да ви задуши;
• ви е порязвал или намушквал, или е стрелял по вас;
• ви е блъскал главата в нещо;
• е изкълчвал пръстите на ръцете ви;
• е спрял достъпа до лекарствата ви;
• отказал ви е помощ при болест;
• ви е подлагал на безразсъдно шофиране;

• ви е заключвал в дома ви.
8 Опуз с/у Турция, решение от 9 юни 2009г, жалба 33401/02 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233401/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER
%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-138641%22]}
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Сексуално насилие

Сексуално насилие е ако някой:

• ви е принуждавал към полов акт, като ви е притискал или ви е държал, или ви е 
наранявал по някакъв начин [Под „полов акт“ се има предвид принудителен орален 
секс, принудително анално или вагинално проникване];

• ви е карал да участвате в каквато и да е форма на сексуално действие, в което вие 
не сте имали желание да участвате или ви е било невъзможно да откажете;

• сте се съгласили да участвате в сексуално действие, защото сте се страхували от 
това, което може да се случи, ако откажете.

Психологическо насилие

Психологическо насилие е когато настоящият ви партньор или някой от бившите ви 
партньори някога:

• се е опитвал да ви попречи да се видите с приятели;

• се е опитвал да ограничи контактите ви със семейството или роднините ви;

• е настоявал да знае къде сте по начин, който преминава отвъд обичайната загри-
женост;

• се е ядосвал, когато разговаряте с друг мъж;

• ви е подозирал в изневяра;

• ви е ограничавал във взимането на решения, свързани със семейния бюджет, и ви е 
ограничавал да пазарувате свободно;

• ви е забранявал да работите извън дома;

• ви е забранявал да напускате къщата, вземал е ключовете от колата ви или ви е 
заключвал вкъщи;

• ви е oмаловажавал или унижавал в присъствието на други хора;

• ви е oмаловажавал или унижавал насаме;

• е правил неща, с които нарочно да ви плаши или заплаши, като например да крещи 
или троши предмети;

• ви е карал да гледате порнографски материали против волята ви;

• ви е изнудвал с ваши снимки;

• ви е заплашвал, че ще ви отнеме децата;

• ви е заплашвал, че ще нарани децата;

• е наранявал децата;

• е заплашвал да нарани или убие някой друг, на когото държите;

• е заплашвал, че ще ви нарани физически или ще ви убие. 

В България, ЗАКАНАТА С УБИЙСТВО е криминализирана като престъпление и се преследва 
от Прокуратурата. Тя създава основателен страх, силно безпокойство и психологиче-
ско напрежение у жертвата, че наистина ще бъде осъществена. Заканата с убийство 
причинява емоционална болка и страдание, равносилни на физическата болка, и поради 
това законодателят я зачита като деяние с висока обществена опасност, което се 
наказва със затвор.

Специфична форма на психологическо насилие, основано на пола, е СЕКСУАЛНИЯТ ТОРМОЗ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО. Сексуалният тормоз включва такова непоканено сексуално-за-
редено поведение като физическо докосване, сексуални коментари, показване на пор-
нографски снимки или видеа, сексуални желания и покани, независимо дали чрез думи или 
действия (намигания, подсвирквания, жестове и т.н.). Такова поведение може да бъде 
унижаващо за жената или пък да застрашава чувството й за безопасност. То може и да 
е дискриминационно, когато жената има разумни основания да вярва, че нейният отказ 
ще влоши положението й на работното място, що се отнася до наемане, повишаване, 
разрешаване на отпуск, създаване на враждебна работна среда и т.н.  

Сексуален тормоз на работното място е нежелано поведение, с което се накърняват 
достойнството и честта на жената и което създава за нея обидна и застрашителна 
среда, особено, когато отхвърлянето на поканите може да повлияе на вземането на 
решения, засягащи кариерата й. Същностната характеристика на сексуалния тормоз 
е, че той е нежелан от обекта на интереса и всеки отделен човек определя за себе си 
какво поведение приема и какво счита за обидно. Сексуалното внимание се превръща 
в сексуален тормоз, ако продължава, след като е станало ясно, че се приема от обекта 
като обидно. Отделен инцидент също може да представлява сексуален тормоз, ако е 
достътъчно сериозен,9 но на практика такива случаи са рядкост и по-разпространени-
те примери са на продължаващо и наслагващо се във времето поведение и съвкупност 
от изречени реплики и извършени действия, на различни дати. 

В България се водят дела за сексуален тормоз на работното място и редица жени са се 
защитили успешно по съдебен ред срещу свои колеги или началници, които са били при-
знати от съда за насилници и осъдени да платят глоби. 

“Стоева е постъпила на работа в „ЕГГЕД“ АД Русе, като кондуктор, по силата на трудов 
договор с изпитателен срок в полза на работодателя. Шаханов намерил достъп до профила 
й в социална мрежа „facebook“ и започнал да я кани на срещи в извънработно време, като 
предлагал да я почерпи, досаждал й, правил недвусмислени намеци за интимни отношения. 
Пристигал със служебен автомобил на места, далеч от офиса му и отправял предложения 
за „близки“ отношения. След отказите й на направените предложения последвали редица 
действия за злепоставянето й като работник и като личност, уверения, че ще плати за 
тези откази като загуби работата си. По този начин тя била подложена на системно уни-
жение, стрес и страх, че може да бъде уволнена.“

9 Препоръка 92/131/Е на Европейската комисия за защита на достойнството на жените и мъжете на работа.
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Наложена от съда санкция - глоба в размер на 500 лв 

Решение № 1853 от 11.02.2019 г. по административно дело № 10645/2017 на Върховния 
административен съд

В друг, много по-подробен пример, съдът приема, че не само е налице сексуален тормоз 
по отношение на служителката от страна на нейния началник, но и неравно третира-
не и преследване на нейния интимен приятел – също подчинен на този началник: 

„Златкова сочи, че заема длъжността "дознател" от 10.04.2006 г. и е изпълнявала служебните си 
задължения в РПУ - гр. Ветово, като от момента на назначаването й същата е била обект на 
подчертано по-различно отношение от страна на началника на РПУ - Александър Ласков, дължа-
що се на засилен личен интерес от негова страна към нея. Твърди, че под предлог за работа по 
разпределените й дознания Златкова е викана на чести и продължителни разговори в кабинета 
на Ласков, несвързани с дознанията, като дългите й престои при началника са станали предмет 
на обсъждане и подигравки от служителите. Според жалбоподателката, въпреки нежеланието й, 
Ласков я е задължавал да присъства на всички празненства и да си тръгва с него. В разговорите 
помежду им й обръщал внимание да не общува със сержантския състав, т.к. не е на нивото й, а 
ако има нужда да излезе на питие, да се обръща към него. Често й правел комплименти, които й 
били неприятни и я смущавали - че е хубава жена, рядко срещана комбинация на красота и ум, че 
името на колата й ("Опел Тигра") й подхожда. Жалбоподателката сочи, че по настояване на Лас-
ков двамата отишли с нейния автомобил в заведение в с. Смирненски, като в хода на проведения 
извънслужебен разговор Ласков й правел комплименти, разпитвал я по лични теми и й споделял 
лични неща от своя страна. Притеснена от развитието на разговора, Златкова уведомила свой 
колега от с. Смирненски, който пристигнал в заведението, но Ласков не му позволил да седне на 
тяхната маса. По данни на жалбоподателката през лятото на 2006 г. по време на организирано 
за служителите празненство, продължило в ресторант в гр. Ветово, на което присъствала и 
Златкова, Ласков е разпоредил същата да се яви в РПУ и да й бъде направена проверка с техни-
ческо средство за употреба на алкохол, въпреки че тя не била консумирала алкохолни напитки, 
нито е управлявала МПС. Проверка не била извършена, а след проведен разговор в стаята на па-
трула, същият преминал само между двамата в друга стая, като Ласков заявил, че ще й прости 
провинението и ще й даде, каквото поиска, за да има удобства - нова, по-голяма стая, нови ра-
фтове и т.н. … [П]рез същия период Златкова била поканена от Ласков на вечеря в ресторанта 
в гр. Ветово, на която присъствала и съпругата му. След проведен телефонен разговор Ласков 
напуснал заведението с обяснението, че има работа и казал на Златкова да изчака съпругата му 
и да я прибере вкъщи. Междувременно Златкова била уведомена, че целият състав е вдигнат под 
тревога, но при обаждането й до Ласков същият заявил, че тревогата не се отнася за нея. По 
- късно същата вечер началникът на РПУ - гр. Ветово й позвънил и я уведомил, че като дежурен 
дознател тя трябва да го придружи, т.к. щяло да има работа, след което я взел от центъра 
на града и двамата обиколили с личния му автомобил селата от района на РПУ, където се про-
веждала специализирана полицейска операция. През цялото време в хода на обиколката Ласков 
се опитвал да води изключително лични разговори с дознател Златкова. Жалбоподателката 
сочи, че е била принудена от ответника да си вземе отпуск в точно определен момент, въпре-
ки, че не е имала право на такъв, който е съвпаднал по време с неговия отпуск. В тази връзка, 
притеснена от отношението му, Златкова е информирала началника на "Криминална полиция" 
и началника на Регионално звено "Полиция" при ОДП - Русе, които я посъветвали да се обърне 
към директора на ОДП. … [С]лед така проведения разговор в ОДП, отношението на началника 
на РПУ - гр. Ветово към Златкова рязко се е променило. Същият престанал да разговаря с нея, 
демонстрирал агресивно поведение, възпрепятствал работата й, като личният конфликт се 
пренесъл и на професионална основа. Тенденциозно й бил отказван служебен транспорт до гр. Русе 

за изпълнение на служебните задължения, била обвинена в некомпетентност. По повод интим-
ната й връзка с мл. полицейски инспектор Акиф Мадан, Ласков й заявил, че връзката с колегата й 
е недопустима и уронва престижа на институцията, т.к. Мадан не бил на нейното ниво, а от 
"низшия" (сержантския) състав и от малцинствена група, като й намекнал, че ако е необходимо, 
"ще се разделяме с някои хора". Около месец след това на приятеля й било наложено дисциплинар-
но наказание "порицание" във връзка с нерегистриране на произшествие, въпреки установената 
в РПУ практика по този въпрос и разпореждане на такива действия от самия Ласков при сходни 
случаи. … [П]ред квартирата на Златкова в гр. Ветово често минавали патрулни коли, които 
имали за задача да проверяват и да докладват на началника на РПУ кой е паркирал пред дома й. 
Като израз на неравно третиране на Янина Златкова и на приятеля й Акиф Мадан от страна 
на началника на РПУ се сочи извършена през м. май 2007 г. по негово нареждане нарочна провер-
ка за употреба на алкохол с "Дрегер" от специално сформиран за това екип. Мадан и Златкова 
(която не управлявала автомобила) отказали да дадат проба и поискали да им бъде даден талон 
за медицинско изследване. От репликите на спрелия ги полицейски патрул заключили, че провер-
ката действително е преднамерена и целенасочена. По този случай Златкова твърди, че е била 
предупредена от колега за намерението на Ласков да ги "хване" двамата с Мадан с алкохол, като 
собственикът на заведението, което най-често посещавали е трябвало да се обади, за да сигна-
лизира, че употребяват алкохол и шофират.” 

(Решение №3732 от 20.03.2009 г. на Върховния административен съд по административно 
дело № 14947 / 2008 г.)

В някои държави съществуват културни обичаи, които увреждат РЕПРОДУКТИВНОТО 
ЗДРАВЕ на жените. Тези обичаи включват хранителни ограничения за бременни жени, 
обрязване на момичета, стигматизиране на раждащите бебета от женски пол и др. 
Освен от обичаите и практиките, е възможно нарушенията на правата на жените 
да произлизат от самото законодателство. Редица законодателства10 са предвиждали 
задължителна стерилизация на жени, например, жени с умствена изостаналост или пси-
хична болест (Норвегия, Швейцария), жени поставени под запрещение (Швеция), жени 
с наследствена глухота или слепота (Германия), многодетни ромски жени (Словакия), 
транссексуални лица (Франция, Турция) и др. В други държави (Полша, Ирландия) със закон 
е забранен абортът - лекарите носят наказателна отговорност за премахване на пло-
да. Тези законодателства нарушават правото на жените да определят броя на децата 
си и разстоянието, през което са родени. Увреждането на репродуктивното здраве 
на жените е насилие, основано на пола, а забраната на аборт е пряка дискриминация по 
признак пол.

Пример за нарушение на репродуктивни права, което произтича от самия закон, може 
да се даде със Словакия по време на комунистическия режим. През 1972 г. правителство-
то на Чехия приема Наредба за стерилизацията. Тя дава право на гинеколог да извърши 
стерилизация на родилка, която вече има няколко деца - 4 деца за жени под 35 години 
и 3 деца за жени над тази възраст. Наредбата за стерилизация била използвана, за да 
насърчи стерилизация на ромки, поради неуспешните по-ранни опити на правителство-
то „да контролира високо нездравословното ромско население чрез семейно планиране 
и контрацепция“.11 Много от ромските жени не били напълно запознати с необрати-
мостта на процедурата и се съгласявали с нея под натиска на лекарите. През 1999 г, 
медицински сестри, работещи във финландски бежански лагери, докладвали на Амнести 

10  https://core.ac.uk/download/pdf/155775996.pdf 
11 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22sterilization%20roma%20pregnant%22],%22sort%22:[%22kpdate%20Ascending%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHA
MBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107364%22]} V.C. v. Slovakia, жалба № 18968/07, параграф 63.



40 

Обучителен модул за момичета и млади жени

41 

HАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Фондация „Дигнита“ "I Rise!" Empowerment of women and girls from the village of Galiche for prevention of gender-based violence

Интернешънъл, че са забелязали необичайно високи нива на гинекологични процедури, 
като стерилизация и отстраняване на яйчници, сред ромски жени, търсещи убежище 
от източна Словакия. Наредбата за стерилизация е отменена през 2004 г. 

Репродуктивните права на самите българки са пряко нарушени от закона до 1989 г. 
През 1973 г. Министерството на народното здраве приема Инструкция № 0-27 за реда 
за изкуствено прекъсване на бременността. Във въведението й са записани стряскащи 
от днешна гледна точка мотиви: „Добре разбраните интереси на обществото и на 
семейството изискват през фертилния период на всяка жена да се осигурят условия, за 
да даде живот поне на две деца, което отговаря на нейната основна биологична и соци-
ална функция и е съществено условие за щастието и достойнството й.“ Инструкцията 
въвежда почти тотална забрана на аборт по желание: „не се разрешава изкуствено 
прекъсване на бременност по желание при жени без живи деца и които имат само едно 
живо дете“. Аборт по желание е единствено възможен в следните три изчерпателни 
хипотези: бременността е в резултат от изнасилване; бременната е неомъжено мо-
миче под 18 години; бременната е жена над 45 години с едно живо дете. През 1974 г. се 
приемат изменения в инструкцията, които отразяват различното семейно положение, 
което би могла да има бременната жена. Взето е решение забраната да важи спрямо 
омъжените жени, а аборт по желание да се разрешава на „вдовици, разведени и нео-
мъжени жени“. Отменена е принудителната женска консултация по разубеждаване от 
аборт на трето дете. 

Медицинските работници, обаче, възприемат една масова практика, която реално 
действа като разубеждаващ метод и своеобразна „генерална превенция“ – абортите 
по желание се извършват без упойка. През следващите 15 години в България действа 
принципна забрана за омъжени жени до 40 годишна възраст с едно или без деца да пра-
вят аборт по желание. Бременните жени са подлагани на ненужна физическа болка, на 
стигма и на най-различни унизителни бюрократични процедури.12

В същото време, на 18.12.1979 г. Организацията на обединените нации приема Кон-
венцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 
(CEDAW). В нея се призовава към „ликвидиране дискриминацията по отношение на же-
ните в областта на здравеопазването“ и за осигуряване на „достъп до медицинското 
обслужване, по-конкретно по отношение на онова, което засяга планирането размера 
на семейството“ (чл. 12). Конвенцията въвежда международноправно задължение за „ед-
накви права [на мъжете и жените] свободно и отговорно да се решава въпросът за броя 
на децата и периодите между тяхното раждане“ (чл. 16 (д)).

Мит: Мъжете, прилагащи насилие, са психопати.

Много от насилниците водят извън семейния си кръг живот, който от околните 
се възприема като видимо напълно нормален, и правят впечатление на достойни за 
уважение личности. Семейството често е единственото място, където те упраж-
няват насилие.

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ е една от най-скритите форми на насилие върху жени. То пре-
обладава във всички общества.  Домашно насилие означава насилие, което извършено 
от настоящ или бивш партньор. Макар че името му е „домашно“, то не зависи от 
това дали жертвата и насилникът живеят в един и същи дом, а зависи от това дали се 
познават и какви взаимоотношения имат.  В семейни партньорства, жени на всякаква 
възраст са подложени на насилие от всякакъв тип, включително, убиване, побой, изна-
силване, заключване и лишаване от свобода, следене, отвличане, унижаване и т.н. Лип-
сата на икономическа и финансова независимост принуждава много жени да останат в 
насилствени връзки. Насилието над партньор се дължи най-често на личен провал извън 
семейството. 

Министерство на правосъдието в България осигурява 24-часова гореща телефонна ли-
ния за пострадали от домашно насилие. Често обаждащите се не са готови да пред-
приемат нещо веднага, нужно им е да си изяснят ситуацията, да получат подкрепа, да 
бъдат изслушани, необходимо е да мине време, за да се престрашат да предприемат и 
конкретни стъпки. Горещата телефонна линия е много важна като част от този про-
цес, консултантите помагат като:

• изслушват и оказват емоционална подкрепа

• партнират в процеса на взимане на решение

• информират и насочват към други служби при необходимост

• в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, кон-
султантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към 
Кризисния център за жени и деца, пострадали от домашно насилие или друга под-
ходяща служба или програма

• предоставят и превантивна информация за хора, които планират да пъту-
ват или работят в чужбина, с цел да избегнат риска от попадане в ситуация на 
трафик

• предоставя се юридическа консултация – всяка сряда от 17:00 ч. до 21:00 ч.

• консултират в условията на анонимност и конфиденциалност. 13

Именно заради условията на анонимност и конфиденциалност, които предоставя услу-
гата, много хора се решават да потърсят помощ първо на този телефон. Номерът на 
националната телефонна линия за преживели насилие е: 

02/ 981 768

12 https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv9-2017-46-51-3804.pdf „Аборт по желание. История на правната уредба в България.“ адв. Наташа Добрева, сп. „Адвокатски преглед“ 
бр. 9/2017г. 13 http://animusassociation.org/programi-uslugi/goreshta-linia/
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Различните видове насилие, базирано на пола, представляват ПРЕСТЪПЛЕНИЯ и се наказ-
ват с тежки наказания, включително затвор. Жените се ползват със специална защита 
в Наказателния кодекс на България. В Наказателния кодекс изрично се споменават квали-
фикациите „майка“, „дъщеря“, „бременна жена“, „родилка“ и „лице от женски пол“, за да 
дефинират дадено престъпление или за да определят по-високо наказание за извърши-
теля. По-конкретно, в България са криминализирани изрично следните деяния, в които 
жертвата е жена: 

Убийство на майка

Убийство на дъщеря

Убийство на бременна жена

Убийство в условията на домашно насилие

Аборт извън лечебно заведение

Аборт без съгласие на бременната

Телесна повреда на майка

Телесна повреда на бременна жена

Телесна повреда в условията на домашно насилие

Отказ на лекар да се притече на помощ на родилка

Отвличане на бременна жена 

Отвличане в условията на домашно насилие

Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена

Противозаконно лишаване от свобода в условията на домашно насилие

Следене в условията на домашно насилие (stalking)

Изнасилване 14

Трафик на жени с цел сексуална експлоатация

Трафик на жени с цел отнемане на яйцеклетка

Трафик на бременна жена с цел продажба на детето

Получаване на откуп от родител, за да разреши встъпване в брак на своя дъщеря

Получаване на откуп от родител, за да разреши фактическо съпружеско съжителство 
на своя дъщеря, ненавършила 16-годишна възраст 

Фактическо съпружеско съжителство с момиче, ненавършило 16-годишна възраст

Някои от тези престъпления могат да се осъществят само по отношение на жена 
– убийство и телесна повреда на бременна жена; криминален аборт; злепоставяне на 
родилка; изнасилване; трафик с цел отнемане на яйцеклетка или продажба на бебе; фак-
тическо съжителство с непълнолетна. Друга част от изброените престъпления не 
зависят от пола на жертвата, но имат допълнително наказание, ако са извършени в 
условията на домашно насилие, а от него, както се посочи, страдат непропорционално 
жените. Това се онагледява добре от следния истински случай на противозаконно лиша-
ване от свобода в условията на домашно насилие. 

Наказателно дело № 524/19 на Районен съд Сливница

Анастасия и Михаил (имената са променени) от Сливница живеят във фактическо съжи-
телство от 17 години и имат 3 деца. На 21.01.2019 г Михаил подменя патрона на входната 
врата на апартамента и раздава трите ключа от новия патрон както следва – един за 
себе си и два за децата. Допълнително, заключва Анастасия в спалнята на апартамента и 
не плаща месечната такса за мобилния й телефон, чиито обаждания са спрени. Тя не може 
да излезе от дома им в продължение на 3 денонощия. Михаил разрешава на Анастасия да се 
обади на родителите й от неговия телефон, като надзирава разговора. По време на 3-те 
денонощия, Михаил употребява амфетамини, принуждава Анастасия също да употребява, 
заплашва я да признае за несъществуващи изневери, бие я и се опитва да я склони да пра-
ви секс с него. Освен обективната ситуация на заключването, Анастасия е в субективна 
невъзможност да избяга поради личното й преживяване, че животът й е в опасност, и 
стремежът й да се запази жива и здрава чрез подчиняване. Отнемането на свободната 
воля на Анастасия да се придвижва необезпокоявана където и когато избере представлява 
„лишаване от свобода“. На 12.11.2020 г Районен съд Сливница призна Михаил за виновен и го 
наказа със 7 години затвор. 

ИЗНАСИЛВАНЕТО е класическо полово базирано насилие, тъй като означава вагинално 
проникване. Изнасилването се определя от липсата на съгласие, дадено от жената. Съ-
гласието се дава за всеки полов акт. Сключването на брак не означава предварително 
даване на съгласие за всеки случай, в който съпругът иска да прави секс. За да има из-
насилване, е безразлично дали жената и мъжът се познават. Макар в повечето случаи 
извършителят да е непознат за жертвата, изнасилване може да има и когато двамата 
се познават и дори имат интимни отношения. През 2018 г. американската поп певица 
Тина Търнър издава биографичната книга „Моята любовна история“, в която описва 
сексуалното насилие, упражнявано над нея от първия й съпруг Айк Търнър:

„През ранните 70-те, той започна да употребява кокаин – защото някой му беше казал, че 
ще му даде повече издържливост за секс. Като че Айк Търнър имаше нужда да прекара мину-
та повече за любовния си живот! Той беше добре надарен и да прави секс беше практически 
неговата работа на пълен работен ден.

За мен, обаче, сексът с Айк се беше превърнал в израз на враждебност – нещо като изна-
силване – особено когато започваше или завършваше с побой. Това, което беше грозно и 
омразно между нас преди ставаше по-лошо с всяко смъркане на кокаин. Той хвърли горещо 
кафе в лицето ми, причинявайки ми трета степен изгаряния. 

Той използва носа ми като боксова круша толкова много пъти, че можех да вкуся кръв да се 
стича по гърлото ми докато пеех. 

Той ми счупи челюстта. И аз не можех да си спомня какво е да нямаш насинено око.“ 

„70. Като все позовават на научни публикации от няколко страни, експертите посочват, 
че са известни два модела реакции на жертви на изнасилвания по отношение на напада-
теля им: буйна физическа съпротива и “сковаващ страх” (познат и като психологически 
синдром на травматичен инфантилизъм). Последното се обяснява с факта, че всеки пове-
денчески модел, основаващ се на опита, е неадекватен, когато жертвата е изправена пред 

14 НК Чл. 152.  „Който се съвъкупи с лице от женски пол:  1. лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие;  2. като го принуди към това със сила или 
заплашване;  3. като го приведе в безпомощно състояние, се наказва за изнасилване с лишаване от свобода от две до осем години.“
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неизбежно изнасилване. В резултат на това жертвата, ужасена, често възприема пасивен 
модел на реакция на покорност, характерен за детството, или търси психологическо раз-
граничаване от събитието, като че ли не се случва на нея. 

71. Експертите твърдят, че всички научни публикации, които те са проучили, посочват, 
че преобладаващата реакцията е “сковаващ страх”. В допълнение към това те са прове-
ли свое собствено проучване за целите на експертното им становище по настоящото 
дело. Анализирали са всички случаи на млади жени на възраст между 14 и 20 години, които 
твърдят че са били изнасилени и са се свързали с две специализирани програми за лечение 
на жертви на насилие в България в периода 1996 - 2001г. Изключени са били случаи, кои-
то са били твърде различни от този на жалбоподателката. В резултат на това са били 
идентифицирани 25 случая, в 24 от които жертвата не се е съпротивлявала яростно, а е 
реагирала с пасивно покорство.“

След случай на нежелан секс, жената трябва да потърси лекарска помощ и да поиска 
да бъде освидетелствана от специалист по съдебна медицина, непосредствено след 
половия акт, както и да запази дрехите, с които е била. Жените проявяват различни 
реакции при опити за изнасилване и по време на самия полов акт. Някои от тях се „вка-
меняват“, не крещят за помощ и не се съпротивляват физически – това е нормална пси-
хологическа защита, чрез която жената съхранява психиката си и като че ли „напуска“ 
тялото си и го наблюдава „отстрани“, все едно че насилието не се случва на нея. Този 
тип реакция помага на жената да не формира травматичен спомен за преживяното, 
но не е равнозначна на съгласие. През 2003 г., Европейският съд по правата на човека 
разгледа жалба на българско момиче, изнасилено точно при такива обстоятелства.15 

При другия тип реакция на нападнатата жена – активно съпротивляване и борба с 
мъжа – физическото насилие на мъжа се засилва и за да усмири жената, мъжът може да 
извърши опит за убийство. Ако жената в този момент има субективно преживяване, 
че ще умре, тя може да убие мъжа при неизбежна отбрана и няма да носи наказателна 
отговорност. 

Наказателно дело № 464/2018 на Окръжен съд Стара Загора

„Окръжна прокуратура - Стара Загора внесе в съда обвинителен акт спрямо М.Г., на 20 г., 
за това, че на 25.07.2016 г. причинила на 62-годишния Б.Д. смърт по непредпазливост, вслед-
ствие на умишлено нанесена му от нея тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно 
общо разстройство на здравето, опасно за живота, причинено от прободно-порезно нара-
няване на дясното бедро със засягане на множество разклонения на бедрената артерия и 
вена, в резултата на което е последвала остра кръвозагуба – престъпление по чл. 124 ал.1 
пр. 1 във вр. чл.128 ал.1 във вр. ал.2 от Наказатения кодекс.” (Прессъобщение на Окръжна 
прокуратура – Стара Загора от 16.10.2018г)

Подсъдима по това дело е 18-годишната към датата на престъплението Мария Гизде-
ва, която сама се е предала на полицията и е направила пълни самопризнания. Пред Нова 
телевизия момичето разказва, че се е запознала с възрастен мъж в заведението, където 
работела. Той й разказал трогателна история за проблеми с жена си и дъщеря си. Помо-
лил я да му помогне да се сдобри с дъщеря си: „Той ми разказа, че има дъщеря на 18 г., с 
която няма добри взаимоотношения. Искаше по някакъв начин някой да му помогне да 
ги сдобри. Моят баща работи в Гърция, рядко го виждам и се трогнах“, признава Мария. 
Затова се съгласила да отиде в дома му. Дори мислела, че може да стане приятелка с 
дъщеря му. „Не съм мислела, че може да ме нападне. Говорехме на вратата, аз имах нужда 
да отида до тоалетната, затова влязох. Тогава той заключи вратата и аз се притес-
них. Шибна ми шамар през лицето и ми каза – сега си моя, ти ще си моята жена. Започна 
да ме дърпа към себе си. Излъгах го, че съм девствена, разревах се, мислех, че ще се смили 
над мене. Каза, че за всичко си има първи път. Започна да ме дърпа, не можех да се боря, 
тъй като той беше много силен. Сърцето ми щеше да изскочи. Започнах да мисля как да 
се обадя на приятеля си, но телефонът ми не беше платен и нямах възможност. Тогава 
си казах: „Оправяш се сама! Или няма смисъл!“ Тя допълва, че е успяла да пореже мъжа с 
ножа в областта на корема и крака, но е засегнала бедрената артерия. Затова мъжът 
умрял от кръвозагуба.16

Законната възраст за даване на съгласие за секс в България е 14 години. Ако пострадала-
та е по-малка, нейното съгласие е без значение и половият акт е винаги престъпление.

В българското право до съвсем скоро съществуваше разпоредба, която толерираше 
доказани изнасилвачи, при едно условие. Наказателният кодекс предвиждаше, че „дее-
цът не се наказва или наложеното наказание не се изпълнява, ако до привеждане на при-
съдата в изпълнение последва брак между мъжа и жената.“ (чл. 158). По препоръки на 
Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените, 
през 2015 г. тази разпоредба най-накрая беше изцяло премахната от нашето право. 
Изнасилването е сериозно нарушение на правата на жените и Държавата е длъжна да 
го разкрива и наказва - винаги.

Наказателно дело 246/2009 на Районен съд Исперих

„ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Х., роден на *** ***, български гражданин, без образование, 
женен, осъждан, безработен, ЕГН – ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец 
март 2007 г до месец април 2008 г в град Исперих, област Разградска, при условията на про-
дължавано престъпление се съвкупил с лице ненавършило 14 – годишна възраст – В.И.Я.,***, 
Силистренска област, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава 
на престъпление, като на основание чл. 373, ал.2 във връзка с чл. 372, ал.4 от НПК във връзка 
чл. 158 от НК  НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ поради последвал брак между подсъдимия А.С.Х. 
и пострадалата В.И.Я., за което е съставен Акт за граждански брак № 0072/ 02.08.2010 
година на Община Исперих до привеждане на присъдата в изпълнение.“ 

15 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22M.C.%20v.%20Bulgaria%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22COMMUNICATEDCASES%22],%22item
id%22:[%22001-157177%22]} М.Ч. с/у България, жалба № 39272/98, параграфи 70 и 71. 16 www.nova.bg
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България е на едно от първите места в Европа по брой НЕЗАКОННИ СЪЖИТЕЛСТВА С НЕ-
ПЪЛНОЛЕТНА. Незаконното съжителство с непълнолетна е вид насилие, определено по 
пол, освен друго, защото води до ранна бременност, а тя вреди на физическото и пси-
хическото здраве на момичето и води до отпадането му от училище. Бременност на 
момиче под 16-годишна възраст по дефиниция е рискова и е в списъка на заболяванията, 
при които се допуска аборт по медицински показания.17 При младите майки съществува 
по-голям риск от недоносеност и ниско тегло на бебето при раждане, както и повишен 
риск от перинатална смърт. Те нямат и необходимата психическа зрялост да се спра-
вят с родителските отговорности, което се отразява на качеството на грижите за 
бебето. Преждевременното напускане на училището намалява възможностите им за 
бъдеща реализация и увеличава риска от бедност и социално изключване.

България от години е известна с ненамаляващата статистика на сексуално насилени 
малолетни и непълнолетни момичета и с трайната невъзможност на Правителство-
то  да ги предпази от полово-базирани престъпления и ранно забременяване – около 700 
момичета под 18 години всяка година, по данни на Върховна касационна прокуратура18:

• 2019 г. – 26 момичета трафикирани с цел сексуална експлоатация и 717 момиче-
та незаконно съжителстващи с мъже;

• 2018 г. – 49 момичета трафикирани с цел сексуална експлоатация и 664 момиче-
та незаконно съжителстващи с мъже;

• 2017 г. - 32 момичета трафикирани с цел сексуална експлоатация и 670 момиче-
та незаконно съжителстващи с мъже;

• 2016 г. - 19 момичета трафикирани с цел сексуална експлоатация и 629 момиче-
та незаконно съжителстващи с мъже;

• 2015 г. - 24 момичета трафикирани с цел сексуална експлоатация и 655 момиче-
та незаконно съжителстващи с мъже.

В действителност, броят на пострадалите момичета е много по-голям, съдейки по 
броя на ранните раждания. През 2017 г., 3 200 момичета под 18 години са износили бре-
менност; през 2018 г. – 3 300. През 2009 г. всяко 5-то дете в Европейския съюз, родено 
от майка на възраст между 10 и 14 години, е български гражданин.

В заключение, насилието, основано на пола, е дълбоко вкоренено, световно разпростра-
нено и без вероятност някога да изчезне напълно. То, обаче, може да се ограничи със 
силата на информацията – информация за законите и правата, информация за спасени 
жени, информация за услугите и начините за подкрепа и т.н. 

17 Наредбата за изкуствено прекъсване на бременност, 
Приложение № 1, т. 10.4. „Възраст на жената - над 35 години и под 16 години.“

18  https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi
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