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Въведение 

Настоящата публикация е подготвена в рамките на инициативата „Усъвършенстване на 
подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления“ (RE-JUST),1 
финансирана от програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Авторите са експерти от 
Association Pro Refugiu (Румъния), Центъра за изследване на демокрацията (България), 
SOLWODI Deutschland e.V. (Германия), HEUNI (Финландия) – филиал на Организацията на 
обединените нации, и Dinamia S. Coop (Испания). Публикацията предлага идеи и примери за 
развитие на наказателното правосъдие с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма, 
въз основа на подбрани концепции от изследвания, доклади и минали проекти, както и на 
примерни модели и подходи на работа, разработени и използвани от партньорските 
организации и авторите. Представени са познания и идеи от различни дисциплини, най-вече 
право, криминология и психология, като всяка глава е написана от различен експерт и 
отразява възгледите и мнението му. 

Планът за действие надгражда идеята, че закрилата на жертвите следва да се разбира и 
предоставя посредством законодателството, както в наказателния процес, така и в 
обществото. Възприемането на подход, фокусиран върху жертвите, по отношение на това как 
наказателното правосъдие третира техните нужди, означава с тях да се работи с уважение и 
дължима грижа, като се отчитат трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени. 
Докато мнението на специалистите е, че насилствените престъпления са проблем между 
държавата и правонарушителя, изключващ пострадалото лице, ще бъде трудно жертвите да 
заемат подобаващо място в наказателния процес – в съответствие с техните нужди и в интерес 
на правосъдието. 

Жертвите на престъпления следва да бъдат защитени срещу повторна виктимизация, да им 
се предоставя достъп до правосъдие и да имат възможност да участват в наказателния процес 
в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на ЕС. Отношението към жертвите не 
може да се подобри единствено чрез законодателни реформи. Правата им следва да се 
защитават ефективно на практика. Възможен начин да се отговори на нуждите им е 
създаването и използването на инструментариум за предоставяне на юридическа, социална, 
психологическа и финансова подкрепа. В настоящия План за действие са разгледани 1) 
структурни въпроси, свързани с правната рамка и наказателния процес, както и въпроси 
относно взаимодействието между наказателното правосъдие и доставчиците на услуги и 
възможните начини за предоставяне на информация на жертвите за техните права; 2) 
практически въпроси, произтичащи от разбирането за травма, как тя се проявява в 
наказателния процес и как участниците в процеса могат на практика да правораздават и да 
предоставят услуги, като вземат под внимание преживяната от жертвата травма.  

Ключовите законодателни реформи, които следва да се предприемат, за да се гарантира 
подход с фокус върху жертвите, са разгледани в глава 1, с автор Миряна Илчева от Центъра за 
изследване на демокрацията. В глава 2 се обсъжда необходимата координация и насочванe 

1 На уебстраницата на проекта са публикувани доклади за България, Румъния, Испания, Финландия и Германия 
относно положението на жертвите на престъпления във всяка от тези страни, както и сборник с добри европейски 
практики, подготвен в рамките на инициативата. 

http://re-just.prorefugiu.eu/
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между системата на наказателното правосъдие и услугите за подкрепа на жертвите, като е 
представен и подробен модел на система за насочване. Главата е разработена от Кристина 
Фернандес, Хавиер Пласа и Елена Гомес от Dinamia S. Coop. Важна част от 
мултидисциплинарния подход е във всеки един момент жертвите да бъдат информирани за 
правата си и за наличните услуги. В глава 3, с автор Катрин Леман от SOLWODI Deutschland
e.V., са представени многобройни национални и транснационални примери за инструменти 
и канали, посредством които да се гарантира, че жертвите получават информация за правата 
си и за достъпа до услуги.

В глава 4 са разгледани потребностите на жертвите от гледна точка на преживяната травма. 
Авторът Габриела Йонеску от Pro Refugiu Association се фокусира върху някои аспекти на 
психологическата травма. Главата има за цел да подпомогне специалистите в системата на 
наказателното правосъдие да разберат как обичайното функциониране на човека може да 
бъде повлияно от преживяно травматично събитие.  

Подаването на сигнал до съответните власти е първата стъпка, която жертвите предприемат в 
търсене на справедливост чрез средствата на наказателното правосъдие. Ето защо е важно 
началното взаимодействие с правоприлагащите органи и представители на прокуратурата и 
съдебната система да не бъде травматично преживяване за жертвата. Първият контакт задава 
тона на целия по-нататъшен наказателен процес и когато случаят остане на ниво подаване на 
сигнал или разследване, това може да представлява целият опит на жертвата със системата 
на наказателното правосъдие. Някои от елементите, които са определящи за това дали 
жертвата може да изгради доверие в наказателния процес, са: начинът, по който се задават 
въпроси по време на разпитите и по който се събират други доказателства; атмосферата, на 
която са изложени жертвите по време на подаване на сигнала за извършено престъпление; 
предоставянето на подробна информация за наказателния процес. Подход, който е 
чувствителен спрямо жертвите и държи сметка за преживяната травма, трябва да се прилага 
както по време на разследването, така и по време на съдебния процес. Възприемането на 
такъв подход на практика означава участниците в процеса да се държат по начин, който отчита 
преживяната от жертвите травма, като залага на щадящи техники за комуникация. Такива се 
разглеждат в глава 5 с автор Аня Уелс от SOLWODI Deutschland e.V. 

И накрая, предоставянето на основни познания за травмата на специалистите от системата на 
наказателното правосъдие е важна стъпка за изграждането на наказателноправни системи с 
фокус върху жертвите и преживяната от тях травма. То следва да създаде практически умения 
у специалистите за работа с жертви с травматичен опит. Глава 6 с автор Инка Лиля от HEUNI 
представя примерна учебна програма с отделни модули за провеждане на еднодневно или 
двудневно обучение относно травмата за специалисти от системата на наказателното 
правосъдие. 

Планът за действие е насочен към представителите на ангажираните институции и 
специалистите от системата на наказателното правосъдие, за да улесни работата им с идеи и 
примери от практиката, както и към политиците заради необходимостта от изграждането на 
наказателноправна система с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма. 
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1. Реформа на законодателството с цел да се гарантират подходи с

фокус върху жертвите и преживяната от тях травма

Законодателството в различните страни, свързано с жертвите на престъпления, възприема 
разнообразни подходи по отношение правата на жертвите, като ги утвърждава в различна 
степен. Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 
година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета 
(Директивата за правата на жертвите от 2012 г.) и Насоките за нейното приложение на ГД 
„Правосъдие“ на Европейската комисия2 дават известна свобода на държавите членки при 
транспонирането и приложението на документа посредством законодателни и други мерки. 
В комбинация с особеностите на наказателноправните системи на различните държави 
членки, това води до фрагментирана национална законодателна среда, като дори Докладът 
за изпълнението на Директивата от 2020 г., който се възприема като документ с доста общ 
характер, посочва значителен брой недостатъци. По различно време са открити няколко 
процедури за нарушения, включително срещу Германия3, България и Финландия4, което 
показва, че институциите на ЕС са решени да подобрят транспонирането и прилагането на 
Директивата в държавите членки. Необходима е обаче по-добра политическа воля за 
правилното прилагане на нормите на практика, което надхвърля формалното съответствие.  

В доклада за приложението от 2020 г.5 са отразени редица недостатъци във връзка с начина, 
по който държавите членки определят „жертвите“ и правото им на подкрепа и закрила, 
особено по отношение семействата на починалите жертви. Установените слабости във връзка 
с правото на информация засягат активната подкрепа, оказвана на жертвите, предоставянето 
на информация при първия контакт с компетентните власти и на разбираем език с оглед на 
индивидуалните им характеристики, развитието на наказателния процес и мерките за 
закрила, в случай че извършителят бъде освободен или се укрие. Транспонирането на правото 
на писмен и устен превод, свързано по своята същност със статута на жертвите чужденци, 
също се приема за проблематично. Процесуалните права се считат за сравнително добре 
транспонирани, основно поради различните роли, които са отредени на жертвите в 
националните системи. По отношение на достъпа до общи и специализирани услуги обаче се 
отбелязва, че много държави членки ограничават достъпа до такива услуги до жертви на 
домашно насилие и трафик на хора. Мерките за закрила не са налични за всички жертви и/или 
не включват мерки срещу емоционално или психическо страдание. Наличието на отделни 
помещения за жертви и извършители също е проблематично. Установени са слабости по 

2 Европейска комисия, Насоки на ГД „Правосъдие“ относно транспонирането и приложението на Директива 
2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета, 2013. 
3 Европейска комисия, Производства за установяване на нарушения от месец юли: ключови решения, 2019.  
4 Европейска комисия, Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно приложението на 
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета, COM/2020/188 final.  
5 Европейска комисия, Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно приложението на 
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета, COM/2020/188 final.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjguvSWhsbwAhUhg_0HHQ3GBcEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fe-justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid%3D05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876&usg=AOvVaw2wXIYZ8jWq_S3sc3Gos6-v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjguvSWhsbwAhUhg_0HHQ3GBcEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fe-justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid%3D05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876&usg=AOvVaw2wXIYZ8jWq_S3sc3Gos6-v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjguvSWhsbwAhUhg_0HHQ3GBcEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fe-justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid%3D05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876&usg=AOvVaw2wXIYZ8jWq_S3sc3Gos6-v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjguvSWhsbwAhUhg_0HHQ3GBcEQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fe-justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid%3D05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876&usg=AOvVaw2wXIYZ8jWq_S3sc3Gos6-v
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/inf_19_4251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
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отношение на превенцията на повторното травмиране (наричано също вторична 
виктимизация)6 във връзка с ограничаването на броя медицински прегледи и разпити на 
жертвите. В редица държави членки се отчита липса на индивидуална оценка на 
специфичните нужди на жертвата или частично транспониране на съответните разпоредби.7 

Въз основа на установените дългогодишни пропуски при транспонирането и приложението на 
Директивата за правата на жертвите от 2012 г., може да се заключи, че държавите членки 
трябва да предприемат редица изменения в законодателствата си, както и практически да 
адаптират процедурите си, за да отговорят по адекватен начин на нуждите на жертвите, да 
съхранят тяхната неприкосновеност и да избегнат повторното им травмиране. За да постигнат 
тези цели в пълен обем, държавите членки следва да избягват частични мерки и да 
възприемат холистичен подход при предоставянето на закрила и подкрепа, съгласно 
изискванията на редица международни и европейски стандарти. Тези усилия навярно ще 
отнемат повече време, но ще гарантират много по-пълноценен отговор на различните нужди 
на жертвите. Цялостната реформа на законодателството и практиките следва да започне с 
план на основните области, където трябва да се направят промени, конкретните промени, 
които следва да се предприемат, както и показателите, с които държавите членки ще 
измерват успеха си. Промените трябва да обхванат както конкретни наказателно-
процесуални разпоредби, така и области извън наказателния процес, свързани с него, за да 
се постигне последователност в стратегията за реформа. Представеният по-долу модел е 
рамков и показва как държавите членки да подходят към реформата на своето 
законодателство и процедури, за да гарантират подкрепа и закрила на жертвите срещу 
допълнителни вреди в рамките на наказателния процес. 

 

Регулиране на положението на жертвите на концептуално ниво  
 

На първо място, за да запазят физическата и психологическата неприкосновеност на жертвите 
и да избегнат повторното им травмиране, държавите членки следва да регулират 
положението им на принципно, концептуално ниво. Един от аспектите на тази стъпка е да се 
направи преглед на законодателството за защита срещу дискриминацията, за да се 
гарантира, че забраната за дискриминация обхваща всички форми и защитени характеристики 

                                                           
6 В литературата се прави разграничение между „първични жертви“ (преките жертви на престъплението) и 
„вторични жертви“ (тези, които например са травмирани, тъй като са били свидетели на престъпление или 
защото техни близки са станали първични жертви на престъпление). Понятията „първична виктимизация“ и 
„вторична виктимизация“ отразяват съответно това разграничение.  
При изучаване психологията на жертвите на насилие обаче понятието „вторична виктимизация“ се използва 
широко за обозначаване на ситуации, където жертвата претърпява допълнителни вреди, например в резултат на 
нечувствително отнасяне от страна на полицията, прокуратурата или съда. Понятието се използва в този смисъл 
например в доклада на Европейската комисия от 2020 г. относно приложението на Директивата за правата на 
жертвите. 
За да се избегне объркване, в настоящия План за действие понятието „повторно травмиране“ 
(„ретравматизиране“) се използва, за да се обозначи второто явление, където жертвата е подложена на 
допълнителни вреди в резултат на „обвиняването“ за това, което ѝ се е случило, и нечувствителното поведение 
от страна например на служители в системата на наказателното правосъдие или доставчици на социални услуги. 
7 Европейска комисия, Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно приложението на 
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета, COM/2020/188 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0188
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съгласно международното право, включително съгласно член 21 от Хартата на основните 
права на ЕС. Липсата на характеристики като сексуална ориентация или полова идентичност, 
или статут на пребиваване, „отваря вратите“ за всякакви дискриминационни действия, за 
актове на насилие, спрямо които наказателното право не би било достатъчно и неизменно 
чувствително, и за повторно травмиране от страна на институции при работата им с жертви в 
рамките на наказателния процес. Не се ли случи това, извършителите и институциите не биха 
възприели адекватно измеренията на дискриминационните действия, които 
(непреднамерено) извършват, а механизмите за контрол и санкциониране няма да могат да 
се задействат навреме. Капацитетът на органите по въпросите на равнопоставеността също 
трябва да се подкрепи, както и да се установи сътрудничество с правозащитни НПО, за да се 
гарантира, че всички видове дискриминационни действия се установяват надлежно и по 
отношение на тях се предприемат превантивни мерки, както и наказателни и 
административни санкции.  

По-общо, специално внимание следва да се обърне на укрепване на основните права на 
жертвите във връзка с тяхното взаимодействие със системата на наказателното правосъдие. 
Следва да им се предоставят всички гаранции и средства за защита, включително чрез 
подаване на жалба до механизми за защита правата на човека (като например Комитета за 
премахване на всички форми на дискриминацията срещу жените и Европейския съд за 
правата на човека), както и съчувствено отношение от страна на властите, със зачитане на 
тяхното достойнство. Системата за съдебен контрол в рамките на наказателния процес трябва 
да се преразгледа, за да се позволи максимален достъп на гражданите до правосъдие, без в 
същото време да се претоварва съдебната система.  

Гаранциите за достойнството на жертвите трябва да бъдат ясно изведени като принцип в 
работата на органите на наказателното правосъдие, както в законодателството, регулиращо 
самия процес, така и в нормите, уреждащи работата на тези органи. Освен това, те трябва да 
залегнат на всеки етап от наказателния процес и във всички действия на властите, тъй като 
понякога е трудно да се прецени какви гаранции за достойнството на жертвите следва да се 
предоставят, например на всеки етап от разследването. При всички положения те не бива да 
бъдат предвидени единствено в различните професионални етични кодекси, тъй като 
задължителната им юридическа сила в наказателния процес е под въпрос.   

Друг принцип, който следва да се утвърди на общо и конкретно ниво, е отчитането на 
социалните аспекти на пола в наказателния процес, както и в други съпътстващи граждански 
и административни производства. То следва да произтича от законодателството по въпросите 
за равнопоставеността и следва да залегне като основен принцип на наказателния процес. 
Препоръчват се конкретни насоки за властите, както в законодателството, така и в 
незаконодателни ръководства. Отчитането на социалните аспекти на пола е свързано, но ясно 
се отличава от гаранциите за достойнството на жертвите. Най-често привежданият пример в 
това отношение е непропорционално високият брой жени и момичета сред жертвите на 
насилие, основано на пола, и на трафик на хора.8 За тях също така е налице и огромен риск от 
повторно травмиране от страна на институциите. 

Други принципи по отношение положението на жертвите на концептуално ниво са свързани 
с холистичните политики и координацията между системата на наказателно правосъдие и 
системите за подкрепа. На жертвите трябва да се предоставят процесуални гаранции за 

8 Вж. заключения на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, например Глобалния доклад за трафика 
на хора, 2020.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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закрила на техните права и интереси през целия етап на разследване и съдебно производство. 
Често свидетелските показания на жертвата са единственият начин да се ангажира 
наказателната отговорност на предполагаемия извършител. Понесените вреди често не могат 
да бъдат отстранени единствено чрез обезщетение от държавата или извършителя. 
Засилването на гаранциите в наказателния процес ще осигури равенство на жертвите и 
обвиняемите пред закона. Жертвите също така трябва да разполагат с изрично право на 
защита срещу контакт с предполагаемия извършител в полицейския участък или в сградата на 
съда. Това право трябва да е отразено в законодателни актове относно работата на 
правоприлагащите органи, прокуратурата и съда, тъй като бюджетните ограничения често са 
причина жертвите да трябва да споделят едни и същи помещения и коридори с 
извършителите, докато изчакват началото на съдебните заседания.9 

Регулация на участието на жертвите в наказателния процес 

На второ място, на по-конкретно ниво държавите членки следва да приемат цялостна 
регулация на участието на жертвите в наказателния процес и подкрепата за тях. Препоръчва 
се кодификационен подход – следва да се разработи един основен документ, с който се 
регулират и двете области, или въпросните разпоредби трябва най-малкото да залегнат в 
отделен, конкретен и изчерпателен раздел от наказателно-процесуалния закон, за да се 
гарантира спазването им от страна на правоприлагащите органи, прокуратурата и съда. За да 
се запази физическата и психическа неприкосновеност на жертвите, от изключително 
значение е двете области да се регулират заедно, тъй като съгласно водещи международни и 
европейски стандарти (като Директивата за правата на жертвите от 2012 г. и Основните 
принципи на ООН на правосъдие за жертви на престъпления и злоупотреба с власт от 1985 г.), 
високият стандарт за подкрепа за жертвите е жизненоважен за пълноценното им участие в 
процеса и всяко (изкуствено) разделение между подкрепата и наказателния процес би довело 
до фрагментиран подход, противно на заложеното в стандартите. Жертвите често са 
единственият „ключ“ за успешното приключване на делата и системата на наказателно 
правосъдие трябва да функционира в непрекъсната връзка с инфраструктурата за подкрепа в 
съответната държава членка.  

Една такава кодификация може да включва и разпоредби относно предоставяне на 
обезщетение за жертвите от страна на държавата. Финансови и бюджетни ограничения са 
причина редица държави членки да ограничат броя и вида престъпления, за които се 
предвижда обезщетение, като тези ограничения често са в противоречие с други задължения 
по отношение на жертвите. При всички положения един общ кодифициран документ следва 
да утвърди правото на (предварителна) финансова компенсация от страна на държавата, 
която покрива също така спешни разходи, направени от страна на жертвите в рамките на 
процеса по възстановяването им. 

По отношение на въпроса дали нормите следва да обхващат всички жертви или конкретни 
групи (като жертвите на престъпления, основани на пола, на трафик на хора, тероризъм и 
престъпления от омраза), следва да се предвиди широк кръг от права за голямата общност от 
жертви, но кодификацията трябва да включва и права на конкретни групи, като права, които 

9 Вж. напр. публикация на Агенцията на Европейския съюз за основните права Справедливо производство за 
жертвите на тежки престъпления, част II, 2019.  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf
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отчитат социалните аспекти на пола (както е при жертвите на престъпленията, основани на 
пола) и правото на срок за размисъл (както е при жертвите на трафик на хора). Единствено 
техническите, процесуалните и инфраструктурните специфики на грижата за определени 
групи жертви, като особеностите на приютите, специфичната подкрепа с оглед на пола и 
подкрепата, ориентирана към семейството, следва да се регулират в отделни актове.  

По-специално кодифицираната регулация за жертвите трябва да определи основната рамка 
на задълженията на различните органи, правото на жертвите да бъдат насочвани към 
подходящи услуги и координационния механизъм, както и да положи основа за работата на 
органите за подкрепа и закрила на централно и местно ниво. Специфичните особености могат 
да бъдат предмет на регулация в отделни актове. 

Разпоредби относно специфични въпроси, засягащи жертвите 

На трето място, държавите членки следва да приемат конкретни разпоредби относно 
специфичните въпроси, свързани със запазване неприкосновеността на жертвите. Един 
кодифициран акт относно общите им процесуални права не може в пълна степен да регулира 
тези теми. Трябва да се приеме законодателство относно спешната медицинска помощ и 
здравеопазването като цяло, социалната подкрепа и услуги, предучилищното и училищното 
образование и т.н., за да се регулират задълженията на съответните органи за 
идентифициране на жертви, първоначална оценка на нуждите и риска и насочване към 
подходящите органи и услуги. Регулирането на задълженията на органите извън системата на 
наказателното правосъдие, е от ключово значение, тъй като тяхната връзка с положението на 
жертвите не винаги е ясна и не винаги се възприема за задължителна от страна на 
представителите на тези органи. Съответно закъснения или пропуски могат фатално да 
забавят или да попречат на идентифицирането на жертвите и наказателния процес срещу 
извършителите и да доведат до непоправими имуществени и неимуществени вреди. Връзката 
между професионалните задължения за поверителност и възможностите институциите да 
докладват престъпления също трябва да се регулира по подходящ начин. 

Насочването и механизмът за насочване между институциите и организациите също трябва 
да бъде предмет на конкретни регулации. Тези разпоредби трябва да отчитат голямото 
разнообразие от начини за насочване както в географски смисъл (национални и 
транснационални), така и по отношение на лицата и услугите. Например насочването може да 
бъде направено от страна на органите на наказателното правосъдие към доставчиците на 
услуги или обратно, в случай че доставчиците първи са извършили неформална 
идентификация и трябва да насочат жертвите към подходящите органи за започване на 
наказателното производство. Като се опират на опита от добре познатите механизми за 
насочване на жертви на трафик10, такива общи механизми следва да съдържат подробни 
стандартни оперативни процедури в областта на здравеопазването, в социалната и 
образователната сфера, както и при случаи на необходимост от спешна, кризисна или дори 
дългосрочна подкрепа. Също така като основни етапи следва да се включат процесите на 
идентификация, кризисна интервенция, терапия и реинтеграция на жертвите. 

10 Вж. напр. публикация на ОССЕ/СДИПЧ, Национални механизми за насочване. Да обединим усилия за защита 
правата на жертвите на трафик на хора. Практическо ръководство, 2004. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf
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Предмет на регулация трябва да бъде също институционалната инфраструктура за подкрепа 
и закрила на жертвите . Препоръчва се тя да е концентрирана в специфична служба по 
въпросите на жертвите, каквато съществува в Швеция и някои други държави членки. Нейното 
стратегическо управление трябва да бъде допълнено с междуинституционален механизъм, 
който координира работата с жертви между всички заинтересовани страни в системата на 
наказателното правосъдие и предоставянето на услуги, като правоприлагащи органи, 
прокуратура и съд, здравни и социални власти. На оперативно ниво службата по въпросите на 
жертвите трябва да има свое управление и администрация, в допълнение към евентуално 
командировани експерти от други администрации, както и местни поделения във всички 
основни административни центрове. Също така е възможно да е необходима по-сложна 
структура във федералните държави (като Германия). Централните и местните звена трябва 
да координират дейностите и финансирането на подкрепата за жертви от страна на 
доставчиците на услуги, както и най-сложните наказателни дела с участието на жертви, които 
изискват най-високо ниво на сътрудничество между засегнатите институции. 

И на последно място, но не по важност, трябва да се приемат нормативни и поднормативни 
актове, уреждащи първоначалното и продължаващото обучение относно правата и 
подкрепата на жертвите на всички ангажирани специалисти – правоприлагащи органи, 
прокуратура и съд, медицински, социални и образователни институции. Това не само ще 
повиши осведомеността на участниците, но ще спомогне за промяна на нагласите и 
отношението им към жертвите, за намаляване на повторното травмиране и значително 
подобряване качеството на подкрепата, която оказват. Обученията трябва да засягат 
особеностите на мултидисциплинарното и междуинституционалното сътрудничество, 
подхода с фокус върху преживяната от жертвите травма, както и работата в мултикултурна 
среда. Те трябва да се провеждат както под формата на специализирани курсове и модули, 
така и като част от по-общи програми за закрила срещу дискриминация и защита на правата 
на човека (вж. примерна учебна програма за обучение в глава 6 от настоящия План за 
действие). Обучението за правата на жертвите трябва да е съпоставимо като обем с 
обучението за правата на обвиняемите, тъй като наказателното производство засяга в 
значителна степен личната сфера и на двете групи лица.  

Събирането на статистически данни за виктимизацията от различните органи в съответствие 
по единни критерии също трябва да е обект на подробна регулация – например по видове 
престъпления съгласно Наказателния кодекс, по пол, възраст и уязвимости на жертвата, както 
и връзката ѝ с предполагаемия извършител. Трябва също така да се разработи отделен набор 
от показатели относно качеството на предоставените услуги и правната помощ. По отношение 
на жертвите тези показатели трябва да са част от по-общата информационна система на 
наказателното правосъдие и противодействието на престъпността, за да се улесни развитието 
на подобрени политики за превенция и реакция. 

Заключение 

В таблицата по-долу са описани ключови законодателни реформи, които следва да се 
предприемат, за да се гарантира подход с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма. 

Какво? Къде? Как? 
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Регулиране 
положението на 
жертвите на 
концептуално 
ниво  

Законодателство за защита 
срещу дискриминацията, 
процедури пред органи по 
въпросите на 
равнопоставеността  

Като се въведе изчерпателен 
списък със защитени признаци, 
за да се гарантира достатъчно 
внимание от страна на органите 
по въпросите на 
равнопоставеността и системата 
на наказателното правосъдие  

Конституции/основни закони, 
наказателно-процесуално 
законодателство  

Като се укрепят основните права 
на всички участници в 
наказателното производство, 
напр. както обвиняеми, така и 
жертви на престъпления  

Наказателно-процесуално 
законодателство 

Като се гарантира третиране на 
жертвите, което зачита тяхното 
достойнство на всички етапи на 
наказателното производство  

Законодателство относно 
равнопоставеността на 
половете, наказателно-
процесуално законодателство 

Като се отчитат социалните 
аспекти на пола при 
взаимодействието с жертвите на 
всички етапи на наказателното 
производство 

Наказателно-процесуално 
законодателство, 
законодателство относно 
органите за подкрепа на 
жертви   

Посредством холистични 
политики и координация между 
системата на наказателното 
правосъдие и системата за 
оказване на подкрепа  

Цялостна 
регулация на 
участието на 
жертвите в 
наказателното 
производство  

Наказателно-процесуално 
законодателство или отделен 
акт 

Посредством изчерпателна 
кодифицирана регулация на 
участието на жертвите в 
наказателното производство и 
подкрепата за тях, по 
възможност като се предвиди и 
правото им на обезщетение  

Наказателно-процесуално 
законодателство 

Посредством изчерпателен 
каталог от права за всички 
жертви на престъпления и 
специфични права за 
определени групи (срок за 
размисъл, социални аспекти на 
пола)  
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Регулиране на 
специфични 
въпроси, засягащи 
положението на 
жертвата  

Правна уредба на 
медицинската помощ, 
социалната работа, 
образованието и т.н.  

Чрез конкретни задължения на 
различните органи по отношение 
на жертвите  

Конкретен акт  Чрез насочване на жертвите и 
механизми за насочване  

Конкретен акт Посредством институционална 
инфраструктура за подкрепа на 
жертви, на национално и местно 
ниво  

Устройствени актове на 
полицията, прокуратурата, 
съдебната власт, медицинските 
и социалните служби и т.н.  

Първоначално и продължаващо 
обучение за правата на жертвите  

Законодателство относно 
полицията, прокуратурата, 
съдебните органи, други 
служби, статистически 
институти, наказателно-
процесуално законодателство 

Събиране на статистически 
данни в съответствие с единни 
критерии  

 

 

2. Мултидисциплинарно сътрудничество и насочване  
 

Услугите за подкрепа на жертвите са от съществено значение за запазване на техните права, 
особено достъпа до правосъдие, както е установено в Директивата за правата на жертвите от 
2012 г., която задължава държавите членки да гарантират, че „жертвите, в съответствие с 
нуждите си, имат безплатен достъп в условията на поверителност до служби за подкрепа на 
жертвите, действащи в интерес на жертвите, преди и по време на наказателното 
производство, както и в рамките на подходящ срок след приключване на наказателното 
производство“ (член 8). 

Услугите за подкрепа на жертви могат да се предоставят от публични или частни субекти, но 
те следва да са част от интегрирана и обща структура, така че да бъде установена ясна система 
за насочване. Тя изисква сътрудничество и координация на широк кръг участници: от една 
страна, служители на правоприлагащите органи, прокурори, адвокати, съдебни служители и 
съдии, а от друга – доставчици на различни услуги, от здравни грижи (включително 
емоционална и психологическа подкрепа), правна помощ, центрове за настаняване и 
подслони, до социо-икономическа подкрепа. 

Съществуващата цялостна структура е предназначена основно за жертви на трафик на хора 
или насилие, основано на пола, в резултат на което в голям брой държави членки са налице 



 

 
13 

национални протоколи за насочване. В същото време някои групи жертви са оставени почти 
без никаква подкрепа и изпитват сериозни трудности за достъп не само до съответни услуги, 
но и до цялата система на правосъдие. Този факт се подчертава в Стратегията на ЕС за правата 
на жертвите (2020-2025),11 в която изрично се упоменават незаконните мигранти (обикновено 
те не подават сигнали в полицията, тъй като се страхуват да не бъдат депортирани в страните 
на произход) и жертвите на престъпления, извършени в условията на задържане, като групи 
жертви в особено уязвимо положение. Ето защо един подходящ механизъм за насочване ще 
позволи да се приложи стратегия на включване в отговор на нуждите на всички жертви без 
оглед на тяхното положение или произход. В този контекст Стратегията предлага: 

Целевата и интегрирана подкрепа за най-уязвимите жертви, при която се 
следва холистичен и многоведомствен подход, изисква тясно сътрудничество 
на органите със съответните организации и с етнически, религиозни и други 
малцинствени общности. В рамките на настоящата стратегия Комисията ще 
обърне специално внимание на насърчаването на такива полезни 
взаимодействия. Основната отговорност обаче се носи от държавите членки, 
които следва да създадат съответните структури и да улеснят 
установяването на необходимите полезни взаимодействия между органите и 
гражданското общество. Останалите заинтересовани страни също се 
приканват да засилят своите дейности за подкрепа и защита на най-
уязвимите жертви.12 

Агенцията на Европейски съюз за основните права (FRA) публикува през 2015 г. доклад от 
изследване на услугите за подкрепа на жертвите на престъпления на територията на 
Европейския съюз (ЕС)13 с интересни констатации по отношение сътрудничеството и 
механизмите за насочване:  

Държавите членки трябва да гарантират, че институцията/организацията, 
която осъществи първия контакт с жертвата, обикновено това е полицията 
или организация за подкрепа, е направила индивидуална оценка. Жертвите 
трябва своевременно да бъдат насочвани към специализирани служби за 
подкрепа, които могат да им предоставят подкрепата и помощта, от която 
имат нужда.14  

Важно е да се подчертае необходимостта от експертиза и специализация в услугите за жертви, 
когато те осъществят достъп до правосъдната система. Това би позволило да се направи 
оптимална и индивидуална оценка от самото начало, което ще сведе до минимум травмата и 
ще съгласува в едно целия процес на оказване на подкрепа. 

Подкрепата за жертви трябва да бъде организирана по начин, който им 
позволява във възможно най-голяма степен да се ползват от доверителна 
връзка. Системата за подкрепа трябва да избягва да „подхвърля“ жертвата от 
един доставчик на услуги на друг. В това отношение е важно жертвите да 

                                                           
11 На 24 юни 2020 г. Европейската комисия прие първата Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020-2025).  
12 Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020-2025), стр. 14. 
13 Агенция на Европейски съюз за основните права, Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for 
victims, 2014., Изследвания за 29-те страни, 2016. 
14 Агенция на Европейски съюз за основните права, Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for 
victims, 2014, стр. 15. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0258&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0258&from=ES
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
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бъдат придружавани до съдебните заседания от същото лице, което ги е 
подкрепяло преди и след съдебната фаза, така, както изисква член 20, буква в) 
от Директивата за правата на жертвите.15 

Силно препоръчително е услугите за подкрепа на жертви да се координират по такъв начин, 
че публичните и частните доставчици съвместно да допринасят за установяване на по-добра 
индивидуална подкрепа чрез ресурси за подпомагане на всяка жертва. Този подход на 
продължаващ контрол може да сработи единствено в съчетание с подходяща финансова 
стратегия, която се следи от съответните служби. 

FRA подчертава отговорността на държавите – членки на ЕС да развиват 
цялостна мрежа от услуги за подкрепа на жертви и да наблюдават тяхната 
работа, като гарантират съблюдаването на определените стандарти и 
независимостта на гражданското общество. Тези стандарти могат са в 
основата на допълнителни критерии, които да бъдат разработени на 
национално, регионално или европейско ниво, където това е уместно. Моделът 
на една подобна система за контрол на качеството на услугите за подкрепа на 
жертви може да се базира на системата за партньорски проверки, която се 
използва в глобален мащаб от националните институции за правата на човека 
(система за акредитация съгласно така наречените Парижки принципи). За 
тази цел, и като държат сметка за тези примери, държавите членки следва да 
обмислят създаването на система за акредитация на услугите за подкрепа на 
жертви.16 

Трябва да се подчертае колко е важно да се получава съответната информация от всички 
агенции и организации, които участват в системата за оказване на подкрепа, за да се следи за 
нейната ефективност и как тя повлиява преживяванията на жертвите. Активното слушане и 
коригирането на неблагоприятни отклонения трябва да са част от контрола на качеството на 
услугите в подкрепа на жертвите. 

Основни въпроси по отношение механизма за насочване  
 

a) Информация за правата и наличието на услуги за подкрепа  

Първото необходимо действие по отношение на жертвите, които получават правна помощ и 
друг вид услуги за подкрепа в началния етап на наказателното производство, е да им се 
предостави достатъчно и качествена информация за наличните услуги (вж. глава 3). 
Предоставянето на информация ще гарантира, че на жертвите е осигурен еднакъв достъп до 
услуги за подкрепа на възможно най-ранен етап след извършване на престъплението. Тя 
следва да се предостави от първата институция или лице, с което жертвата влезе в контакт, 
обикновено от полицейски служител. В повечето случаи обаче информацията по време на 
тази задължителна стъпка не е достатъчно полезна: използваният език може да е прекалено 
технически, данните за наличните услуги може да не са добре структурирани, осъвременени 
или описани и може да не са налице достатъчно ресурси за предоставяне на лична подкрепа 

                                                           
15 Агенция на Европейски съюз за основните права, Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for 
victims, 2014, стр. 14. 
16 Агенция на Европейски съюз за основните права, Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for 
victims, 2014, стр. 16. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
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и насочване на жертвата. Вж. глава 3 за повече информация по отношение на 
комуникационните канали, отчитащи преживяната травма. 

 

б) Оценка на нуждите на жертвите  

Втората стъпка е съобразена с конкретните обстоятелства при оценка на нуждите, която 
позволява да се разбере какъв е профилът на жертвата и какви услуги са необходими като 
част от системата за насочване. В този контекст е важно да разполагаме с основна 
информация, като например:  

● Естеството, причините и тежестта на насилието, което жертвата е претърпяла; 
● Личностните характеристики на жертвата: пол, възраст, социални, икономически и 

културни особености, етническа принадлежност, евентуална връзка между жертвата и 
извършителя и др.; 

● Ролята, капацитета и успеваемостта на полицията, прокуратурата и съда при сигнали 
на жертви на престъпления;  

● Наличието на услуги за подкрепа (подслони, правна помощ, здравно и психосоциално 
консултиране и т.н.) и координацията между тези услуги. 

След като бъде направена оценка на нуждите, с жертвата следва да се съгласува насочването 
ѝ към най-подходящите услуги. Трябва да се отбележи, че някои жертви имат нужда само от 
конкретни услуги като правна помощ, докато други се нуждаят от по-всеобхватна 
емоционална и практическа подкрепа.  

След като се обсъдят предпочитанията на жертвата и професионалните препоръки, тя се 
подпомага в процеса на разбиране на наличните механизми за подкрепа с оглед на 
конкретните обстоятелства.  

Подписването на формуляр за информирано съгласие е добра практика, тъй като способства 
да се гарантира участието на жертвата в процеса. Тази процедура помага на пострадалите да 
разберат ясно наличните ресурси, за да се разработи реалистична пътна карта като част от 
система с повече фокус върху жертвите. 

С развитието на модела за предоставяне на услуги за подкрепа на жертви, управлението на 
данни е от критично значение за защита неприкосновеността, здравето и сигурността на тези 
лица. Това е особено важно по отношение жертвите на престъпления, основани на пола, и на 
престъпления от омраза, както и за други жертви, за които е от съществено значение техните 
имена и адреси да останат недостъпни за извършителите.  

Сигурната система за защита на данните е жизненоважна, за да се гарантира, че 
информацията за контакт, описанието на престъплението и личната информация на жертвата 
няма да бъдат споделени с неупълномощени лица, особено в рамките на система за 
насочване, където могат да бъдат включени повече от един доставчик на услуги. 

 

в) Координация между доставчиците на услуги  

Насърчаването на ефективна комуникация между служителите на правоприлагащите органи 
и доставчиците на услуги е жизненоважно за жертвите, тъй като обикновено полицейските 
служители са първата им точка на контакт с правосъдната система.   
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Много често жертвите на престъпления биват подпомагани от публични и частни доставчици 
на услуги, чиито служители не винаги разполагат с достатъчна експертиза. От друга страна, 
една-единствена организация не може да посрещне всички разнообразни нужди на 
виктимизираните лица. Ето защо координацията и партньорствата между услугите за 
подкрепа на жертви е по-вероятно да обхване цялата необходима база за подкрепа. 

Създаването на механизъм за насочване, където са очертани ролята и отговорностите на 
различните доставчици на услуги, е от жизнено значение да се гарантира, че жертвата няма 
да изпадне от системата на подкрепа в резултат от липса на координация. Освен това 
наличието на формален протокол и/или някакъв вид координационен механизъм ще даде 
възможност специалистите от различни услуги да обсъдят свободно помежду си най-добрите 
варианти за насочване.  

Ето защо е изключително важно да бъдат идентифицирани различните участници и 
потенциални партньори и услуги в системата за насочване, за да се изготвят добри пътни карти 
за жертвите. Публичните услуги (национални, регионални или местни) и услугите на 
подходящи НПО също трябва да бъдат включени в такъв механизъм за насочване, но е важно 
да се подчертае необходимостта от оценка на тяхното качество и ниво на компетентност, 
както и да се обмисли необходимостта от изграждането на алианси/мрежи, за да се разшири 
обхватът на подкрепата, която се предоставя, в зависимост от претърпяното престъпление.  

 

г) Последваща подкрепа за жертвите  

Системата за насочване трябва ясно да очертава ролите и отговорностите и да дава насоки 
(етичен кодекс за поверителност и зачитане на достойнството), които да бъдат следвани от 
страна на всички участници в услугите за подкрепа. 

Този процес трябва да се приложи пилотно с услугите за подкрепа на терен и да се подложи 
на всекидневно наблюдение, за да се извърши повторна оценка и при необходимост да бъде 
адаптиран в зависимост от развитието на правните процедури. 

Повечето жертви са сами при сложните процеси на взаимодействие между доставчиците на 
услуги, юристите и другите експерти (адвокати, прокурори, съдии, следователи, психолози, 
социални работници, служители в подслоните, съдебни служители), с продължителни 
периоди от време между отделните етапи, в резултат на което се чувстват объркани и 
безпомощни. Това води до висок процент на отпадане от услугите за подкрепа и съответно до 
невъзможност жертвите да упражнят своите права. 

Следователно последващото наблюдение, както и достъпната помощ за жертви, заедно с 
контрол на качеството и качествени изследвания, които да представят гледните точки на 
жертвите и доставчиците на услуги, са изключително важни за поддържането на ефективна 
система за насочване. 
 

Примерен модел на поетапен механизъм за насочване  
 

По-долу е описана примерна поетапна стратегия за насочване, от момента, в който жертвата 
влезе в контакт със съдебната система, до момента на изпълнение на присъдата. Вж. също 
пиктограмата на стр. 19.  
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1. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА И ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА  

На този етап обикновено полицията предоставя първоначална помощ, като основният 
елемент е изявлението на жертвата относно фактите. Полицейските органи следва да 
взаимодействат с Координационен център за подкрепа като първа стъпка за оказване 
подкрепа на лицето. 

Центърът, който е на разположение денонощно всеки ден в годината, е необходима отправна 
точка, от която да се организира мрежата от налични ресурси, като се избягва обичайното 
„преминаване“ на жертвите през множество услуги. 

̶ Включва специалисти от публичния сектор и независими експерти.  
̶ Разполага с периодично осъвременяван каталог с ресурси.  
̶ Създава необходимия протокол за консултиране за всеки индивидуален случай, като 

използва мрежата от специализирани ресурси в съответствие с характеристиките на 
жертвата. 

Координационният център е компетентен да координира различните услуги за подкрепа, като 
предоставя пространство за провеждането на мултидисциплинарни срещи за разглеждане на 
случая. 

Дейността на Центъра следва да е насочена към изготвянето на план за действие за жертвите, 
като се съставя лична пътна карта за всяко лице въз основа на наличната информация. 

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСОЧВАНЕ И ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ  

Този етап включва подкрепа по време на съдебния процес и произнасянето на решението на 
съда. 

Услугите са насочени към психологическа подкрепа за жертвата, която преживява отново 
травматичния опит и трябва да се справи с близостта на извършителя. 

̶ Жертвата може да се ползва от правото си да бъде придружена от лице, на което има 
доверие. 

̶ Жертвите, с помощта на защитник, правят преглед на следващите стъпки в 
наказателния процес и очаквания изход. Важно е услугите за психологическа подкрепа 
да овладяват очакванията, за да се избегне възприемането на крайния резултат като 
личен провал.  

̶ Услугите за подкрепа трябва да са на разположение на жертвата, за да смекчат 
неудовлетвореността, причинена от дългите периоди на изчакване на различните 
етапи от процеса, така че тя да не реши да се откаже. 

̶ Услугите за подкрепа следва да гарантират, че всички механизми и гаранции в съда 
са задействани, за да се запази безопасността и неприкосновеността на лицето, като 
не се пропуска важността на приятелски настроена към жертвата среда в съдебната 
зала. 

3. МЕХАНИЗМИ ЗА НАСОЧВАНЕ И ПОДКРЕПА СЛЕД СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС  

Този етап включва координация на последващата помощ за жертвата, след като съдът е 
достигнал до решение, за да може тя да разбере последствията му. 
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̶ Подходяща комуникационна система между услугите за подкрепа (Координационния 
център) и жертвата. Запознаването с причините за неблагоприятното решение, ако има 
такова, и осъзнаването на значението му е част от стратегията за преодоляване на 
травмата. В противен случай жертвата може да се сблъска с повторно травмиране. 

̶ Специфични услуги в помощ на жертвата при предоставяне на съответната информация 
за правонарушителя, по отношение например евентуалното му предсрочно или условно 
освобождаване от затвора, и други правни въпроси, свързани с режима на изтърпяване на 
наказанието лишаване от свобода. 

̶ Продължаваща юридическа подкрепа за проследяване изпълнението на решението по 
отношение на финансовата компенсация и други правни средства за защита. Силно 
препоръчително е да се създаде механизъм за автоматично и бързо изплащане на 
обезщетения за жертви, вместо да се налага да се задвижват отделни процедури за това. 

Предвид факта, че много често извършителите разполагат с ограничени финансови 
средства, следва да се предприемат спешни действия по установяване на подходящ 
протокол с предохранителни мерки от самото начало. Това би могло да облекчи 
неразрешения въпрос със закъснели обезщетения в малки размери, които единствено 
допринасят за повторното травмиране на жертвите. 
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Транснационални механизми за насочване в Европейския съюз  
 

Движението на хора между различните държави членки е факт, който въпреки настоящите 
ограничения заради пандемията става все по-важен. Това движение се отнася и до жертвите 
на престъпления, които трябва да бъдат защитени и които имат нужда от достъп до различни 
услуги за подкрепа, независимо къде в ЕС се намират. 

През май 2020 г. Victim Support Europe (VSE) постави началото на многостранен механизъм за 
насочване на жертви за трансгранична подкрепа. Той представлява уеб-базирана платформа, 
която позволява на граждански организации по целия свят безопасно да насочват жертви към 
услуги за подкрепа при трансгранични случаи.17 

Създадени са няколко трансгранични механизма за насочване с фокус върху жертвите на 
трафик на хора поради високата им мобилност между държавите – членки на ЕС, например от 
Румъния в Испания и обратно. Различни специализирани платформи и НПО удвояват усилията 
си да подобрят предоставянето на информация и да се подкрепят взаимно при оказването на 
помощ на тези жертви. Един от основните проблеми е връщането им в страните на произход 
и как да се предотврати повторното им въвличане в мрежите на трафикантите. В този контекст 
координацията между институциите и услугите за подкрепа е от съществено значение. 

Действително тези трансгранични механизми за насочване са разработени в областта на 
трафика на хора и други жертви в известен смисъл остават без защита, тъй като за тях не са 
налице подобни. Примери за такива групи са жертвите на насилие, основано на пола, 
незаконните мигранти и жертвите на престъпленията от омраза. Непридружените деца 
чужденци, които например преминават през Европа от Испания в Германия или Швеция са 
напълно лишени от закрила, докато не стигнат крайната си дестинация. Услугите за подкрепа 
не успяват да проследят пътя им на миграция, какви травми са им нанесени и кои техни права 
са нарушени. 

Транснационалните механизми трябва да се основават на насоки, включващи всички 
подходящи инструменти и списъци, необходими за създаването и управлението на цялостно 
насочване към услуги на жертви на престъпления, особено жени, момичета и момчета, 
преживели насилие, основано на пола, непридружени деца чужденци, жертви на 
престъпления от омраза и др. В допълнение в спешен порядък трябва да се признае правото 
на тези жертви на международна закрила, независимо в коя държава членка се намират. Този 
транснационален механизъм следва да бъде регулиран от ЕС и прилаган от държавите 
членки. 

 

Заключение 
 

Част от предложените инструменти понастоящем са налични в някои държави членки. 
Публичните власти и системата на правосъдието следва да гарантират, че са налице: 

1. Център за подкрепа на жертви (ЦПЖ) като централна точка за насочване, която се 
използва от полицията, прокуратурата, дежурните съдии, спешните отделения и други 
оператори, първа точка на контакт с жертвите, за координация на всички видове услуги 

                                                           
17 Victim Support Europe.  

https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-responses-to-cross-border-victimization/
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за подкрепа (публични и частни) и за насочване. Тази точка трябва да гарантира 
различни възможности за жертвите за достъп до правосъдие, помощ при 
изграждането на доверителна връзка и преодоляване на нежеланието им да се 
обърнат към полицията. ЦПЖ предоставя на полицията първа и цялостна точка за 
насочване. Центърът също така гарантира, че индивидуалната оценка на жертвата се 
прави при първия контакт, или от полицията, или от ЦПЖ. 

2. Споделена база данни, със съгласието и участието на жертвата, поверителна и 
свързана с други бази данни, която позволява на специалистите, предоставящи 
услугите за подкрепа, да споделят информация и да координират действията си, като 
се гарантира, че жертвите могат да разчитат на личен профил при изготвянето на пътна 
карта и се избягва евентуалната загуба на информация от досието на жертвата при 
преминаването от един етап към следващ. 

3. Система за акредитация на услугите с критерии, определени от публичните власти, и с 
участието на организации за подкрепа на жертвите (частни/публични ресурси и 
жертви) с оглед да се гарантира качеството на услугите. 

4. Система за качество, която редовно следи ефективността и годността на 
предоставяните услуги за подкрепа на жертви, като гарантира, че лицата могат да 
оценяват собствените си преживявания, и редовно следи дали работата на услугите е 
в съответствие с определените стандарти и критерии. 

5. Специфични услуги за подкрепа на жертви, налични 24/7. Това ще съкрати критичните 
часове за жертвата между свързването с полицията във връзка с престъплението и 
получаването на помощ от специализирани услуги за подкрепа. 

6. Протоколи, с които се гарантира, че жертвите са придружавани на съдебни заседания 
от едно и също лице, което им оказва подкрепа преди и след съдебния процес, в 
съответствие с изискванията на член 20, буква в) от Директивата за правата на 
жертвите.  

7. Последваща и продължаваща подкрепа преди съдебната фаза с цел да се предотврати 
риска жертвата да се откаже от участие в процеса и по този начин да „изпадне“ от 
услугите. 

8. Специфична правна и психологическа подкрепа след приключване на съдебния 
процес, за да може жертвата напълно да разбере изхода от процеса и решението на 
съда. 

9. Специфична психологическа подкрепа при освобождаване на правонарушителя и 
координация между услугите за подкрепа и пробационните служби. 

10. Специфична подкрепа за жертвите след приключване на процеса с цел да се 
подпомогне социалната им рехабилитация и да се преодолее стигматизацията. 
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3. Гарантиране на достъп до информация за жертвите на престъпления  
 

Достъп до правосъдие може да се получи единствено ако жертвите са запознати какви са 
правата им и каква подкрепа и помощ може да им бъде предоставена. Глава 2, член 3 от 
Директивата за правата на жертвите предвижда, че държавите членки предприемат мерки да 
предоставят информация и подкрепа за виктимизираните лица. Това само по себе си обаче 
не е достатъчно. Жертвите на престъпления имат правото да разбират и да бъдат разбирани. 
Информацията трябва да бъде предоставена по подходящ начин. За да достигне тя до всички 
видове жертви, следва да се вземат предвид фактори като увреждания и езикови бариери.  

Тези и други личностни характеристики могат да повлияят върху способността на жертвите да 
разберат предоставяната им информация. Езикови умения, възраст, зрялост, интелектуални и 
емоционални способности, грамотност и възможни интелектуални или физически 
увреждания следва да се вземат предвид, особено ако уврежданията са причина за трудности 
при разбирането (съображение 21 и сл. от Директивата за правата на жертвите). Поради тази 
причина държавите членки следва да разработват и да осигуряват ефективни методи за 
комуникация и предоставяне на информация, която да се адаптира в съответствие със 
специфичните нужди и конкретните обстоятелства на жертвата и естеството на 
престъплението. Тя следва да се предоставя с помощта на различни средства, като се обръща 
внимание на доброто разбиране, за което е полезно да се използва опростен изказ.  

 

Примери за комуникационни канали  
 
Както бе упоменато по-горе, Директивата на ЕС за правата на жертвите предвижда да се 
използват различни методи и средства за предоставяне на информация, така че тя да достигне 
до широк кръг от жертви на престъпления. Информационните канали най-общо могат да 
бъдат разделени на устни, писмени и аудиовизуални. 

За предоставяне на достъп до информация и услуги все по-често се използват цифрови методи 
. Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 
година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на 
организациите от обществения сектор разглежда принципите и техниките, които да 
улеснят достъпа. Уебсайтовете и мобилните приложения следва да бъдат разработени така, 
че особено хората с увреждания да могат да ги ползват безпроблемно. Най-общо целта е да 
се създаде по-широк достъп до услуги с цел гражданите да бъдат подкрепени в 
упражняването на правата си. Четирите принципа за достъпност са: лесно разпознаване на 
елементите, оперативност, разбираемост и стабилност (Директива 2016/2102 на ЕС, 
съображения 11 и 37). 

След приемането на Директивата за правата на жертвите бяха осъществени различни 
транснационални проекти от различни държави членки по прилагането на подходящи 
информационни ресурси за жертви. По-долу са представени проекти, които лесно могат да 
бъдат приложени от съдебните власти във всяка държава членка с цел жертвите да се 
информират и да се улесни достъпа им до права. 
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Устни канали за комуникация  
 

Юридическо консултиране / Правна помощ  

Дългосрочната и стабилна доверителна връзка между специалистите и жертвите е важна, за 
да могат жертвите да добият обща представа и разбиране за своите права и задължения и да 
могат безопасно да взаимодействат с правосъдната система. Важно е правата и 
отговорностите да бъдат разбирани и при необходимост да се осигурява юридическо 
консултиране; да се разяснят ролите, както и дали консултативният център е правителствена 
или неправителствена организация. Вземането на собствени решения може да подкрепи 
автономността на жертвите и да противодейства на усещането им за безпомощност (Witkind 
& Robjant 2018: 3; 10-11). През целия период на юридическо консултиране следва да се правят 
насочвания към други служби за подкрепа (вж. глава 2). 

Добър пример за консултиране е „Общинската служба за подкрепа на жертви” (S.A.V.) към 
местната полицейска служба във Фуенлабрада, регион Мадрид в Испания. Услугите на S.A.V. 
могат да се ползват безплатно от всяка жертва на престъпление. Специалистите от S.A.V. 
работят в тясно сътрудничество с местната полиция и други заинтересувани лица. 
Предоставяната правна помощ обхваща всички фази на наказателния процес. Така жертвите 
биват съветвани и подробно информирани по всички важни въпроси като съдебно 
производство, мерки за защита, травма и обезщетение (Berbec et al. 2020: 20). 

Юридическо консултиране трябва да се предоставя на жертвите на престъпления и в сфери 
извън традиционната система на наказателно правосъдие. 

Така например, за жени, търсещи убежище, които са жертви на насилие, основано на пола, 
приемният център често е първото място на контакт с властите. Това е и първата възможност 
да се получи информация за престъплението и да се реагира. Следователно отговорът и 
действията на служителите са от съществено значение. В това отношение е точно толкова 
важно да се привлекат други институции и организации за ранно консултиране, колкото и да 
се ангажират здравните специалисти за първоначален медицински преглед. За да могат да си 
помогнат, жертвите имат нужда да бъдат подкрепени и консултирани на възможно най-ранен 
етап. НПО играят ключова роля за разпознаването на насилие и предоставянето на незабавна 
и дългосрочна подкрепа за жени, търсещи убежище, жертви на насилие. Следователно НПО 
имат нужда от достатъчно ресурси, за да предоставят такива специализирани услуги и следва 
да се гарантира, че организациите, които оказват подкрепа, имат право да предоставят 
подкрепа и помощ на потенциални жертви в бежанските и приемните центрове (Lilja et al. 
2020; Lilja 2019). 

Горещи телефонни линии 

Анонимната подкрепа и предоставянето на информация по телефона следва да се предоставя 
на различни езици. Общо консултиране на жертвите трябва да се провежда 365 дни в 
годината, денонощно. Роднини и приятели на жертвите също трябва да могат да получават 
анонимни съвети безплатно. Така например, в Германия съществува гореща телефонна линия 
за подкрепа на жени, жертви на домашно насилие – Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen,18 която 

                                                           
18 Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen [Гореща телефонна линия – Насилие над жени].  

https://hilfetelefon.de/
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предлага продължаващо телефонно консултиране и насочване при необходимост (Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben n.d.). 

Друг пример е българското Национално бюро за правна помощ (НБПП), което поддържа 
гореща телефонна линия – Национален телефон за правна помощ за лица в неравностойно 
положение. На Националния телефон всяко лице може да получи безплатна правна 
консултация. Заплаща се единствено цената на телефонния разговор. Някои адвокатски 
кантори също са започнали да използват практики, подобни на Националния телефон за 
правна помощ (Berbec et al. 2020: 4). 

Устен превод 

Владеенето на езици е ключово умение за оказване на подкрепа с фокус върху жертвите. Ето 
защо следва да се имат предвид езиковите бариери и езиковите въпроси изобщо. Много 
чуждестранни жертви не говорят и не разбират местния език и на всеки етап е необходимо да 
има квалифициран преводач, обучен в културните различия. Правоприлагащите органи, 
прокуратурата, оказващите подкрепа на жертвите и адвокатите трябва да разполагат със 
списък с обучени преводачи и пряк и бърз контакт с тях. Необходимостта и законното право 
на превод са постановени в Директивата на ЕС относно правото на устен и писмен превод 
в наказателното производство (Директива 2010/64/ЕС). 

Преводач може да се използва, дори ако жертвата владее свободно официалния език на 
производство. Присъствието му може да представлява допълнително предизвикателство за 
жертвата, особено ако става дума за трудни и чувствителни теми (Witkin & Robjant 2018: 11, 
12). В такива ситуации е важно да се ползват обучени преводачи (вж. глава 3). 

Писмени комуникационни канали  
 

Онлайн консултиране 

Онлайн консултиране, като например предлаганото от Stiftung Opferhilfe Niedersachsen19 
(Фондация за подкрепа на жертви) в Германия, може да се провежда независимо от мястото 
и времето. Поради факта, че жертвата остава анонимна, неприятните за нея теми могат по-
лесно да се обсъдят. Има достатъчно време за формулиране на въпроси. Избягва се времето 
за изчакване на лична среща. В най-добрия случай консултантите имат допълнителни 
квалификации за онлайн консултиране. 

Уебсайтове 

В рамките на проекта Infovictims, съфинансиран от Главна дирекция „Правосъдие“ на 
Европейската комисия, е разработен уебсайт за жертви, който в момента е в третата си версия. 
Целта на проекта е разработването и последващото осъвременяване на информация. 
Уебсайтът20 предоставя подробна и лесна за възприемане информация за наказателния 
процес, както и полезни контакти, формуляри и пояснения за участниците в процеса. 
Създаден е също така плакат, който по прост и ясен начин предоставя информация за правата 
на жертвите. Информацията е съобразена за всяка страна и е достъпна на националния език 
                                                           
19 Stiftung Opferhilfe Niedersachsen [Фондация за подкрепа на жертви]. 
20 Infovictims. 

https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/nano.cms/online-beratung
http://www.infovictims.com/com/
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и на английски. Информация за наказателния процес, участниците в него и правата на 
жертвите е ясна за възприемане. Има и въведение относно темата за травмата. Дава се и 
информация за безплатни национални горещи телефонни линии, както и важни адреси и 
контакти. Уебсайтът е ясно и просто структуриран (Victim Support Europe 2020). 

Германският доставчик на подкрепа за жертви Weisser Ring („Бял пръстен“),21 предлага аудио 
файлове, които обясняват консултантската работа на горещите телефонни линии.   

На уебсайта22 на германската служба Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(Превенция на престъпността в провинциите и федерацията) се предлагат различни 
възможности за съвети, от насочвания към телефонно консултиране до обяснителни видеа за 
правата на жертвите (вж. частта за видеата по-долу).  

С използването на пиктограми (вж. частта за материали за лица с ниско образование по-долу) 
могат да се достигнат още повече хора. Езикът на изображенията е особено полезен за 
неграмотните. Могат да се създадат и алтернативни средства за комуникация, ако 
използваната национална писменост не се разбира (например кирилица, латинска азбука или 
арабски йероглифи). Полезни са също видеата, както и функция, която чете на глас 
съдържанието на интернет страниците. 

 

Мобилни приложения (apps) 

Хората със смартфони могат да получат съвети за правата си и съществуващите възможности, 
като използват мобилни приложения. Пример в това отношение е приложението 
domstolsguiden (Ръководство за съдилищата), което се използва в Швеция. То запознава 
потребителя със съдебната зала и ролята на съответните участници в процеса. Включва също 
видеа как протича съдебното заседание, както и „съдебна търсачка“ с информация за 
работното време, насоки и контакти (FRA 2014: 2).  

Брошури 

На уебсайта на Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) (германското 
Федерално министерство на правосъдието и защитата на потребителите) се предлагат 
брошури за безплатно сваляне. Те отразяват нуждите на различни целеви групи, като 
Наръчник на непълнолетни свидетели за наказателното производство или die Opferfibel 
(„Буквар на жертвата“)23 – информация за наказателното производство за пострадалите от 
престъпления (Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 2021). 

Материали за жертви на престъпления с ниско образование  

Служителите в системата на наказателното правосъдие могат да се натъкнат на жертви на 
престъпления, които са изцяло или почти неграмотни. В такива случаи е важно да се представи 
разбираема информация. В рамките на проекта „Съвместно изграждане на модел за 

                                                           
21 Weisser Ring e. V.– Wir helfen Kriminalitätsopfern, Opfer-Telefon, 2021.  
22 Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Opferinformationen (n.d.).  
23 Opferfibel, Informationen für Betroffene von Straftaten rund um das Strafverfahren, 2020. 

https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=19
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консултиране на жени бежанки, жертви на насилие, основано на пола“ (CCM-GBV),24 
разработването на флаери25 се оказва полезно за информирането на жертви на насилие, 
основано на пола, за техните права (Lilja 2019: 51-52). Това може да бъде адаптирано като 
добра практика за информирането на жертви за техните права по време на наказателното 
производство. 

Аудиовизуални методи  

Днес аудиовизуалните инструменти са сред най-широко използваните и предпочитани 
методи за разпространяване на информация, особено сред младите хора. Новите технологии 
разкриват нови възможности за достигане до жертвите. Ето защо е важно тези инструменти 
да се използват за повишаване на осведомеността и насърчаване участието на 
виктимизираните лица (Victim Support Europe 2020). 

Видеа 

На уебсайта на Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes са поместени видеа, 
които обясняват възможните рискове едно лице да стане жертва, стъпките, които се следват 
при подаване на жалба, както и тези в наказателното производство. Дава се също така 
подробна информация за правата на жертвите (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und 
des Bundes n.d.). 

 

Информация за глухонеми жертви на престъпления  

Като първоначално ориентиране за жертвите след преживяно престъпление, организацията 
за подкрепа на жертви Weisser Ring („Бял пръстен“), Австрия, предлага информация във 
видео26 с помощта на изображения и превод на жестомимичен език. Има информация и за 
други възможности за подкрепа. 

 

4. Определяне на понятието „психологическа травма“  
 

Тази глава разглежда различни аспекти на психологическата травма и е предназначена за 

специалистите в системата на наказателното правосъдие, за да им помогне да разберат как 

обичайното функциониране на човек може да бъде повлияно от преживяването на 

травматично събитие. Психологическата травма не е представена изчерпателно, а по-скоро 

сме се спрели на онези основни елементи, които са относими в контекста на настоящата 

публикация.  

 

                                                           
24 SOLWODI, Co-creating a counselling method for refugee women GBV victims (CCM-GBV).  
25 SOLWODI, Co-creating a counselling method for refugee women GBV victims (CCM-GBV). 
26 YouTube, Nach einem Verbrechen - was tun?! Information in Österreichischer Gebärdensprache. 

https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html
https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptrHz7W6tz4
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Понятие за психологическа травма  
 

Понятието за психологическа травма е доста сложно и липсва стандартно определение, което 

да обхване пълното му значение. Травмата най-често се обозначава като уникалното 

индивидуално преживяване на събитие или трайни условия, които са силно обезпокоителни, 

надхвърлят способностите на лицето да се справи и понякога се проявяват като липса на 

контрол над части от ума на индивида. Обстоятелствата на събитието (или събитията) 

обикновено включват злоупотреба, безпомощност, предателство, объркване, усещане за 

попадане в капан, болка и/или загуба на много ценен предмет или човек. 

Германските психолози Fischer и Riedesser (1999) описват психологическата травма като 

„жизненоважно преживяване на несъответствие между застрашаващи фактори на ситуацията 

и индивидуалните възможности за справяне, което е съпътствано от чувство на безпомощност 

и беззащитно изоставяне, като по този начин причинява продължаващ разрив между 

разбирането на индивида за себе си и за света”. 

Психологическата травма може да възникне след преживяване на еднократно, многократно 

или продължително събитие. Въздействието на травматичното събитие често се определя от 

разнообразие от фактори, включително индивидуални, релационни, социални и 

контекстуални променливи величини, като всички те допринасят за развитието на травмата. 

Някои хора имат значителна устойчивост при излагането им на травматичен опит. Те показват 

траектория на възстановяване и връщане към обичайните си нива на функциониране едва 

няколко месеца след травматичното събитие без помощта на формални интервенции за 

нормализиране на психичното здраве. Обратно, други се чувстват дълбоко нещастни и 

изпитват трудности във възстановяването си, което води до развитие на хронични проблеми 

с психичното здраве. Това означава, че двама различни индивида могат да изпитат един и същ 

стресов фактор или да преживеят една и съща стресова ситуация, с което най-често е свързана 

травмата, като единият може да бъде дълбоко травмиран, а другият да остане незасегнат. 

Съгласно Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (ДНС 5),27 

рисковите фактори за развитие на хронични разстройства на психичното здраве включват 

съществуващи негови нарушения, преживяване на тежки травми, нещастия в детството, 

генетични и психологически фактори, липса на социална подкрепа и стрес фактори. 

Травматични събития и ситуации  

Травматичното събитие се определя като събитие извън сферата на редовните очаквания и 

представлява заплаха от сериозно нараняване или смърт за себе си или за другите, като в 

същото време е източник на интензивен стрес. 

Травматичните събития могат да имат сходни характеристики, но тяхното емоционално 

въздействие върху човек може да се различава, затова задълбоченото разбиране за 

                                                           
27 Диагностичният и статистически наръчник на психичните разстройства, 5. прераб. изд. (ДНС 5), е стандартен 
наръчник, използван от клиницисти и психиатри за диагностика на психиатрични заболявания. Публикува се от 
Американската психиатрична асоциация (АПА). ДСН-5 обхваща всички категории нарушения на психичното 
здраве у деца и възрастни. 
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специфичните особености на събитието и естеството на излагане на човека на такова събитие 

е от съществено значение. Според Fischer и Riedesser (1999) „от диалектическа гледна точка 

на понятието за ситуацията, ситуационните фактори винаги са свързани със субекта, който 

живее и действа”. 

ДСН-5 предлага някои елементи, за да се приеме, че дадено събитие е травматично за лица 

над 6-годишна възраст:  

● Преживяна действителна смърт или страх от смърт. 

● Сериозно нараняване. 

● Сексуално насилие. 

● Свидетел в лично качество на събитие, което се е случило на други лица. 

● Узнаване, че травматичното събитие се е случило на близък член на семейството или 

близък приятел. В случай на действителна смърт или страх от настъпване на смърт на член 

на семейството или приятел, събитието трябва да е причинено насилствено или настъпило 

случайно. 

● Повтарящо се или често преживяване на отблъскващи аспекти на травматични събития 

(напр. реагиращите на първа линия, които събират човешки останки; полицейски 

служители, които непрекъснато са изложени на подробности от случаи на насилие над 

деца) [АПА, 2013]. 

 

Въздействие на травмата  
 

Когато човек е подложен на травматично събитие, защитната система на мозъка се активира 

и създава стрес, който причинява промяна в нормалното функциониране на ума и тялото. 

Незабавните реакции на преживелите травма са доста сложни и се влияят от естеството и 

значението на травматичното събитие, достъпността на естествени опори и лечители, 

преживян в миналото стрес или такъв, на който лицето е изложено в момента, уменията за 

справяне и житейските умения, както и тези на най-близките членове на семейството, и 

реакциите на общността, в която лицата живеят. Въпреки че реакциите се различават по своя 

интензитет, дори и най-острите сред тях са естествен способ за справяне с травмата и 

следователно не са признак на психопатология. 

Раната, нанесена от травматичното събитие, е сложна смесица от реакции, които засягат 

няколко сфери на човешката психика: физическа, емоционална, когнитивна и поведенческа. 

Повечето реакции са често нормален отговор на травмата, въпреки че могат да причиняват 

страдание. Такива реакции не винаги са признак на психическо заболяване, нито пък са 

симптом на нарушение на психичното здраве. Травматичните стресови разстройства включват 

специфична комбинация от симптоми и критерии. 

1. На физическо ниво. Чести физически симптоми са: свръхвъзбуждане (хиперарусалност) 

(преувеличени и незабавни реакции в отговор на обичайни стимули; понякога 

свръхвъзбуждането може да произведе прекомерни реакции по отношение на ситуации, 

които се възприемат като опасни, когато всъщност те са безопасни), изтръпване (на физическо 

или психическо ниво), соматични оплаквания (соматизацията възниква, когато 
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емоционалното страдание се проявява чрез физически симптоми или разстройства), 

нарушения в съня, тремор, плач, липса на апетит и загуба на тегло вследствие на това, 

умора/изтощение, невровегетативни прояви като сърцебиене, тахикардия (учестен сърдечен 

ритъм), хиперхидроза (обилно потене), бледност, отслабена имунна система (откъдето и 

честите проявления на различни болести); могат да се наблюдават хаотични реакции, 

кататония, ступор, моторни блокажи, загуба на контрол върху сфинктера и др. 

Невробиология на травмата 

Ефектът на травмата върху мозъка представлява все по-голям интерес за изследователите. С 

постигнатия напредък през последното десетилетие в областта на невроизобразяването 

учените могат по-добре да документират и разбират структурното, биохимичното и 

функционалното състояние на преживелите травма. Това, което понастоящем е известно е, че 

излагането на травматични преживявания води до поредица от (невро)биологични промени 

и стрес реакции, които включват: промени във функционирането на лимбичната система, 

промени в активността на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза с променливи нива 

на кортизол, и свързано с невротрансмитери нарушение на регулирането на възбудата и 

ендогенните опиоидни системи. Приема се, че тези промени в структурата и физиологията на 

мозъка влияят върху паметта, обучението, способността да се регулира афектът, социалното 

и дори моралното развитие. 

Когато човек преживява травматично събитие или силен страх, амигдалата (структура в 

мозъка, която действа като детектор на заплахата) се активира. Тя реагира, като изпраща 

сигнали до редица системи в човешкото тяло да се приготвят за отбрана. Симпатиковата 

нервна система преминава в действие, като стимулира отделянето на адреналин и 

норадреналин и хормони на стреса, които подготвят тялото за битка (отбрана) или бягство. 

Ако тези реакции не са възможни или са само частично възможни, се задействат други 

неврохимични процеси и тялото може да се сгромоляса (колапс на тялото – загуба на 

съзнание, пълна дезориентация), да премине в състояние, където да иска да се хареса 

(умилкване/подмазване) или да замръзне (временно изтръпване/обездвижване на тялото). В 

същото време функционирането на префронталната кора (част от мозъка, която отговаря за 

вземането на решения, правенето на избори, рационалното мислене, планирането на 

ефективни реакции, запомнянето на важна информация и т.н.) е нарушено и следователно 

способността на човека да взема решения (като например да потърси помощ) намалява или 

напълно спира (вж. дискусия по темата в Pole (2007), Metzger, Gilbertson (2005). 

Травматичните събития блокират способността на мозъка да обработва информация, ето 

защо „спомените се запечатват по различен начин по време на травматично събитие“. 

Мозъкът не кодира спомените по хронологичен ред, в паметта има пропуски и е по-вероятно 

да се съхрани спомен за това, върху което се е фокусирала „веригата на страха“ в мозъка по 

време на нападението, отколкото за периферни подробности. Така например човек, 

преживял травматично събитие, може да има изключително ясен спомен за парфюма на 

извършителя, но не и как изглежда стаята. Контекстуалната информация (например 

разположението на предмети в стаята) и информацията за последователността във времето 

(например хронологията на възникване на сексуалния акт) често са недобре кодирани. Трябва 

да се подчертае, че това не е съзнателен избор на пострадалото лице върху какво да насочи 
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вниманието си по време на нападението или какво да запомни; това е често срещана реакция 

на мозъка, когато се задейства „веригата на страха“ в отговор на травматичното събитие“ (Jim 

Hopper, 2015). 

2. На емоционално ниво. Травмата е индивидуално преживяване, така че емоционалните 

реакции могат да се различават в голяма степен и са значително повлияни от личностните 

характеристики и миналото на човека. Те често са в двете крайности: индивидът или е 

премазан от емоции (прекалено много емоции), или е изтръпнал (не изпитва никакви 

емоции). Емоционалното изтръпване има функцията да избягва потока от емоции, с които 

индивидът не може да се справи, за разлика от „емоционалната буря“, при която индивидът 

е залят от чувства като страх, ужас, различни тревожности, фобии, депресия, отчаяние, 

безнадеждност, меланхолия, съжаление, самота, гняв, омраза, вина, неодобрение, 

несправяне и екзистенциална празнота; различни форми на емоционална пропаст, трудности 

в регулирането, управлението и контрола на емоции. 

3. На когнитивно ниво. Травматичните преживявания могат да повлияят и изменят 

когнитивните мрежи, които обработват информацията за възприятието, значението и 

реакциите на действие при изпълнението на целите.  

Най-често появяващите се ефекти са натрапчиви мисли и спомени: преживяването без 

предупреждение или желание на мисли и спомени, свързани с травмата – ретроспекции 

(повторното изживяване на травматичното събитие като че ли се случва в момента), спомени, 

кошмари (тези натрапчиви състояния имат ролята да улесняват интегрирането на травмата в 

личностната структура на човека), руминации (мисловно предъвкване), обвинения, 

катастрофални мисли, склонност към забрава, потискане, отричане, за да се спре чувството на 

болка, деперсонализация, дереализация, разделяне, суицидни мисли. Тези натрапчиви 

мисли и спомени могат лесно да отключат силни емоционални и поведенчески реакции, все 

едно травмата се повтаря в настоящия момент. Те могат да се появят внезапно, все едно се 

отприщва бент, и могат да бъдат разрушителни при появата си. 

Травмата предизвиква основните, но при все това неясни презумпции за света и себе си (т.е. 

мирогледи), които позволяват човекът да функционира здравословно. Най-важната 

презумпция касае вярванията в справедлив, доброжелателен, предсказуем свят, в който 

индивидът разполага с компетенции и достойнства. Основната функция на мирогледа е да 

осигури на индивида смисъл, самоуважение и илюзия за неуязвимост. 

Според „теорията на разбитите предположения“ (Janoff-Bulman 1992), когато индивидът 

преживява събитие, което уврежда неговия мироглед, той вече не възприема света като 

доброжелателен и предсказуем, а себе си като компетентен и неуязвим. Последващото 

състояние на беззащитност, ужасяващо и объркващо осъзнаване на личната уязвимост, води 

до тревожност и психологически реакции.  

След преживяна травма могат да се изпитат грешки във възприятието по отношение на 

случващото се, на личната отговорност за травматичната ситуация (или прекомерна 

отговорност и самообвинение, или отхвърляне на всякаква отговорност или участие), 

погрешно приписване на причини и обяснения за травматичните събития. 
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Когнитивно изкривяване от значение в контекста на настоящата публикация е 

„идеализацията“, която почива на неточни рационализации, идеализации или обосновки за 

поведението на извършителя, особено ако той е емоционално значим човек (лице, което се 

грижи за пострадалия).  

4. На поведенческо ниво. Хората могат да възприемат дадено поведение с цел да управляват 

разстройващите аспекти на травматичното преживяване, като избягване, самолечение (напр. 

злоупотреба с алкохол), компулсивно поведение (напр. преяждане), високорисково и/или 

самонараняващо поведение, и/или да станат хаотични, да се откажат да се ангажират с 

различни дейности или да избягват социалния живот. Други могат да се опитат да контролират 

своите преживявания чрез агресия или подсъзнателно възпроизвеждане на някои аспекти на 

травмата (преживелите травматични преживявания непрекъснато пресъздават в настоящето 

и преживяват травмата от миналото си в опит да я овладеят и да се излекуват от нея). 

 

Фази на реакциите спрямо травмата  
 

Индивидите, които са засегнати от криза/травматични събития, преживяват реакции, които 

могат да се променят с времето. Gerald Caplan (1964) първи описва основните етапи на 

реакция. Приносът на по-късните теоретици се обляга на работата на Caplan и се състои главно 

в потвърждение на фазите, които той идентифицира (вж. дискусия по този въпрос в 

Lindemann, 1944; Herman, 1997; Yassen & Harvey, 1998). Според по-голямата част от 

изследователите реакцията на криза преминава през четири ясно разграничени фази: 

Фаза 1. Шок. През тази фаза индивидът се сблъсква с проблем, който заплашва 

хомеостатичното му състояние. Изправен пред тази заплаха, изпитващ нарастващо 

напрежение, в опит да намали нивото на тревожност (страх) той използва различни защитни 

механизми като компенсация (допълнителни усилия), рационализация (използване на 

„добри“ причини) и отричане. Променят се възприятията за времето и пространството, 

появяват се нови възприятия като ефекта на тунела, дереализацията и деперсонализацията. 

Ако механизмите на индивида за справяне работят, няма да настъпи криза; ако обаче 

механизмите за справяне не работят (или са неефективни), такава ще настъпи. 

Фаза 2. Ескалация. Ако проблемът продължава и обичайните защитни реакции не сработят, 

нивото на тревожност нараства значително, като причинява дискомфорт. Човекът става 

дезорганизиран и изпитва трудности да мисли, спи и функционира. Правят се опити и грешки 

да се разреши проблемът и да се възстанови емоционалното равновесие. 

Фаза 3. Активна криза. През тази фаза вътрешните ресурси и опори на човека са неадекватни. 

Той изпитва трудности да се концентрира, непрекъснато „предъвква“ преживяването и се 

пита какво е направил, за да причини травмата и как е могъл да я избегне. Поведението му е 

импулсивно и непродуктивно. Взаимоотношенията му с другите хора страдат; той ги вижда 

само в светлината на това как могат да му помогнат да разреши проблема. Чувства,  че сякаш 

полудява и това го плаши. 

Фаза 4. Личностна дезорганизация. Ако проблемът не бъде разрешен и продължи, а новите 

умения за справяне са неефективни, тревожността може да превземе индивида и да доведе 
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до сериозен срив в психичното и социалното му функциониране. Това може да включва 

сериозна дезорганизация, объркване, депресия или насилие, насочено към самия него, като 

например самоубийство. 

Въпреки че някои автори предлагат малко по-различни етапи, общо е разбирането, че кризите 

са ограничени във времето, имат начало, среда и край и намесата на ранен етап може да 

стабилизира индивида и да го върне в предкризисното му състояние. 

Психологически разстройства, свързани с травмата  
 

Травмата предизвиква редица реакции, от нормални (както са описани по-горе) до такива, 

които са основание за диагностициране на психични нарушения, свързани с нея. При повечето 

хора, преживели травма, не се наблюдават дългосрочни ефекти, но при някои от тях 

симптомите са по-тежки и продължават по-дълго. Най-често срещаните свързани диагнози 

(които имат отношение към настоящата публикация), са: остро стресово разстройство (ОСР), 

посттравматично стресово разстройство (ПТСР), сложна травма и вторичен травматичен 

стрес/викарна травматизация (последните две не се определят официално като психични 

нарушения).  

Острото стресово разстройство (ОСР) е психично състояние, което може да възникне 

незабавно след травматично събитие и представлява нормална реакция на стреса. 

Същественият елемент е развитието на характерни симптоми с продължителност от три дни 

до четири седмици след излагане на травматичното събитие, които причиняват сериозни нива 

на дистрес. Повечето хора с остри реакции никога не развиват увреждане или ПТСР. Между 

ПТСР и ОСР има общи симптоми, като нелекуваното ОСР е възможен предразполагащ фактор 

за ПТСР. Общите симптоми включват натрапчиви мисли, лошо настроение, дисоциация, 

избягване и възбуда (АПА, 2013). 

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) описва хронологична патологична реакция 

на травматични събития, която се характеризира с натрапчиви мисли (кошмари, 

ретроспекции), тревожност, когнитивни нарушения и лошо настроение, а понякога и 

дисоциация и др., симптоми, които могат да бъдат доста изтощителни с течение на времето. 

За да е налице ПТСР диагноза, безпокойството трябва да продължава повече от месец след 

травматичното събитие, но понякога е възможно закъснение от месеци и дори години, преди 

симптомите да се появят. Някои хора проявяват минимални симптоми след преживяна 

травма, но изживяват криза по-късно през живота си. Симптомите могат да се появят 

внезапно, без съзнателен спомен за оригиналната травма или без никаква явна провокация 

[АПА, 2013]. 

Сложна травма. Когато хората преживяват множество травми, продължителни и повтарящи 

се през детството или повтарящи се контекста на важни междуличностни отношения, тяхната 

реакция е с уникални характеристики (Herman, 1992). Тази уникална комбинация от реакции, 

наречена сложен травматичен стрес, не е призната диагностично в ДСН-5, но теоретичните 

дискусии и изследвания вече подчертават сходствата и разликите в симптомите на 

посттравматичния и на сложния травматичен стрес. 
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Викарната травматизация (ВТ) и вторичният травматичен стрес (ВТС) често се използват 

взаимозаменяемо за обозначаване на непряката травма, която може да възникне, когато 

хората са изложени на трудни или смущаващи образи или истории, които са чули от други 

лица. Понятието викарна травматизация (ВТ) е въведено от Pearlman и Saakvitne (1995) и 

описва дълбоката промяна в мирогледа, която настъпва у специалисти, които работят с лица, 

преживели травма. Симптомите често са сходни с тези при ПТСР. ВТ/ВТС и може да възникне 

у експерти, които в работата си са изложени на високи нива на стрес и на травми (следователи 

по дела за злоупотреби с деца, прокурори, съдии, терапевти, здравни работници, служители 

в приюти за животни и много други), но може също така да засегне и лица, които не работят в 

сфери с висок интензитет на травма, но дълбоко се впечатляват от истории, на които са били 

пряко изложени. 

С адекватна терапия и подкрепа са възможни и положителни промени след преживяна 

травма. Хората могат да признаят своите трудности и да се възприемат по-скоро като 

преживели (оцелели) от травмата, а не като жертви на неблагоприятни преживявания. Такива 

положителни промени могат да бъдат изграждането на издръжливост, развитието на 

ефективни умения за справяне и развитието на чувство за самоефективност. Някои хора 

преминават през посттравматично израстване, като създават по-силни взаимоотношения, 

придават нов смисъл или духовна цел на връзката си и започват да ценят живота по-силно. 

5. Комуникация с фокус върху преживяната травма  
 
В предходната глава обяснихме въздействието на травмата върху жертвите на престъпления. 
Това обяснява и защо е толкова важно да се възприеме подход, съобразен с травматичното 
преживяване, за да се избегне повторното травмиране. Такъв подход отчита водещата роля 
на травмата и нейното въздействие върху жертвите на престъпления и изисква участниците в 
системата на наказателното правосъдие да знаят как да работят с лица, преминали през 
травматични преживявания. Подход с фокус върху преживяната травма трябва да се следва 
през целия наказателен процес, от разследването до произнасянето на съдебното решение 
(OVC 2020; Haskell & Randall 2019: 25). Това изисква специалистите от системата на 
наказателното правосъдие да използват комуникация и поведение с фокус върху 
преживяната травма. В тази глава са представени техники за водене на разпит и примери от 
практиката как се задават въпроси, пряко свързани с травматичното преживяване, както 
насоки за поведение при контакт с жертвите на престъпления.   

 

Техники за разпит с фокус върху преживяната травма  
 

Изследвания в областта на психологическата травма и нейното влияние върху паметта 
показват, че ако жертвата се разпитва по стресиращ начин – например разпитващият не 
проявява състрадание, прекъсва разказа, изказва съмнения в изявленията ѝ – лицата често не 
могат да си спомнят важна информация за престъплението, на което са станали жертва. 
Комуникацията с фокус върху травмата има за цел да спомогне за незабавното и дългосрочно 
емоционално здраве на жертвата, като създаде солидна основа за успешен разпит, 
признавайки нейното травматично преживяване. Решаващото в случая е жертвата да поеме 
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контрол върху потока на комуникация и разказа за престъплението, което е преживяла 
(Haskell & Randall 2019: 23; Human Rights Watch 2013: 7). 

Пострадалите се разпитват през целия наказателен процес, първо от полицията и 
прокуратурата и след това в съда. Във всички фази е важно да се помни, че разпитите никога 
не са еднократно действие и често се състоят от първоначален, последващи и заключителен 
разпит. В тази връзка е препоръчителен моделът PEACE, където са описани накратко стъпките 
във всеки един етап на разпита – подготовка, начало, край и т.н. (вж. Приложение 1). 
Водещите трябва да вземат под внимание няколко въпроса при първоначалния, 
последващите и заключителния разпит, както са представени по-долу:  

1. Първоначалният разпит: Разпитите трябва да се провеждат своевременно, без ненужно 
забавяне, като броят им  бъде сведен до минимум. Те следва да се провеждат от специално 
обучени за целта специалисти (член 20 и член 23, параграф 2 от Директивата за правата на 
жертвите). Въпреки че спецификите на наказателното производство могат да налагат 
различен подход, разпитът с фокус върху травмата изисква по време на първоначалния 
разпит в полицията например, служителят да бъде кратък, тоест да снеме ограничено 
количество информация. Тук е важно да се прецени коя информация е необходима 
незабавно и коя може да почака. Първоначалният разпит трябва да се съсредоточи върху 
медицинските съображения или съображенията за безопасността, върху събирането на 
достатъчно информация за състава на престъплението, потенциалните свидетели и 
заподозрени лица, установяването и събирането на доказателства и набелязването на 
следващите стъпки. Изключително важно е служителят да се представи с длъжността и 
ролята си в конкретната ситуация. По време на разговора участниците трябва да отделят 
достатъчно време да обяснят на жертвата правните процедури и ролята на други 
ангажирани лица и юристи, с които жертвата ще се срещне в различните етапи на 
наказателния процес. Колкото по-добре е подготвена жертвата за всеки един етап от 
процеса, толкова по-удобно тя ще се чувства и толкова по-добре ще може да представи 
преживяното от нея.  

2. Последващи разпити: Вторият разпит трябва да се проведе, след като жертвата е имала 
възможност да спи пълноценно поне две нощи, което дава достатъчно време на паметта 
да консолидира и пренесе информацията за престъплението. В хода на последващ разпит 
на жертвата свидетел, водещите наказателното производство трябва да се съсредоточат 
върху основните подробности за престъплението, които жертвите по-често и по-лесно 
могат да си спомнят.  

3. Заключителен разпит: Заключителният разпит трябва да се проведе структурирано и 
своевременно. За целта е важно да се обобщят основните акценти от разказа на жертвата 
като проверка на доказателствата, които тя е представила, като за целта се използват 
думите на жертвата и ѝ се даде възможност да поправи евентуални допуснати грешки. 
Доказано добра практика е също по време на заключителния разпит да ѝ се даде 
възможност да задава въпроси. Пострадалите трябва също така да потвърдят дали 
разпитът е бил приемлив за тях, дали действително са разбрали целта на провеждането му 
и дали в хода му са възникнали проблеми, които биха искали да обсъдят. Препоръчително 
е разпитът да приключи по положителен начин, например като се отбележи смелостта на 
жертвата да понесе преживяното и да участва в наказателния процес (Haskell & Randall 
2019: 26-29; Berbec et al. 2017: 28-29; IOM 2018: 41; Human Rights Watch 2013: 11).  

Пресъздаването на травматични преживявания почти винаги отключва травматични 
симптоми. Въпреки че няма лесно разрешение, важно е специалистите да се придържат към 
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техники на разпит, чувствителни към преживяната травма, които гарантират, че разказаното 
от жертвата е възможно най-точно и не е продукт на внушение.28 Стандартните техники на 
разпит, при които от жертвите се иска да повторят казаното от различна гледна точка (напр. 
като разкажат за престъплението отзад напред), задаването на въпроси, които внушават 
конкретен отговор, подлагане на казаното под съмнение и т.н. трябва да се избягват. Ако 
жертвата не говори език, който разпитващият разбира много добре, е важно да се ангажира 
компетентен преводач, обучен в техники на превод, които отчитат преживяната травма (вж. 
глава 3) (IOM 2018: 40; Haskell & Randall 2019: 25; Berbec et al. 2017: 29). Въпросите трябва да 
са кратки и прости, като се избягва терминология. Те трябва да се задават един по един. 
Водещите трябва да използват четири вида въпроси, като по време на разпита фокусът трябва 
да е върху първите два (IOM 2018; Haskell & Randall 2019; Witkin & Robjant 2018): 

1. Отворени въпроси: Водещият разпита трябва да остави жертвата да изрази преживяното 
от нея, а не просто това, което си спомня. Улавянето на травмата, както и сензорните или 
периферните подробности могат да бъдат убедителни доказателства. Този вид въпроси 
позволява на жертвите свободно да дадат информация за престъпното деяние, без 
разпитващият да внушава каквото и да било. Например:  
● Бихте ли казали нещо повече за …? 
● Бихте ли ми обяснили това малко по-подробно? 
● Можете ли да си спомните нещо повече за (тази ситуация)? 

  
2. Конкретни въпроси: Този вид въпроси са насочени към конкретни събития и имат за цел 

да съберат допълнителна информация, за да елиминират всякакви неясноти. Конкретните 
въпроси обикновено използват въпросителна дума, напр. къде, какво, кога, кой, защо? 
Например: 
● Какво можете да ми кажете за преживяното от Вас?/Какво можете да си спомните 

(всички шест сетива)?/Какво не можете да забравите? 
● Откъде бихте искали да започнете? 
● Какви бяха реакциите Ви на случилото се?/Какво си спомняте като 

физическо/емоционално усещане? 

 Въпросите със „Защо?“ трябва да се формулират внимателно, тъй като в някаква степен 

могат да се тълкуват като обвинение. Пример: „Защо не избягахте, когато имахте такава 

възможност?”. По-подходящ въпрос би бил „Какво Ви попречи да избягате?” или „Имаше ли 

нещо, което Ви попречи да си тръгнете?” (IOM 2018: 40). 

3. Затворени въпроси: В случай че отворените или конкретните въпроси не успеят да разкрият 
доказателства или да пояснят даден аспект, е препоръчително да се използват затворени 
въпроси, на които жертвата отговаря с „да“ или „не“. Те могат да крият риск, тъй като 
жертвите се изкушават да налучкат отговора според това как е зададен въпросът. Пример 
за това е „Преживяли ли сте сексуално насилие?“. 
 

                                                           
28 „Внушение е налице, когато пострадалото лице – свидетел дава такива отговори на поставените въпроси, 
каквито смята, че разпитващият иска да чуе. Рискът от внушение трябва да се избягва на всяка цена“ (IOM 2018: 
40).  
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4. Подвеждащи въпроси: Този вид въпроси трябва да се използват само в краен случай, тъй 
като създават внушения и могат да доведат до неточно възпроизвеждане на минали 
събития. Подвеждащ въпрос например е: „Той взе всичките Ви пари, така ли?”. Рискът може 
в някаква степен да се избегне, ако въпросите се зададат по друг начин: „Нарани ли Ви 
когато и да било?” или „Какво си спомняте, че чухте?”.  

Контролен списък 1 обобщава някои други комуникационни аспекти, които трябва да се 
вземат предвид при провеждане на разпити с жертви свидетели.29  
 

Контролен списък 1 – Комуникация, отчитаща преживяната травма  

1. Осигурете спокойна, стабилна и приветлива обстановка: Създайте елементарни 
удобства в стаята за разпити, например вода и кърпички. Осигурете и грижа за децата 
на жертвата, ако е необходимо.  

2. Следвайте основни техники на изслушване: Избягвайте да прекъсвате разказа на 
жертвата, тъй като прекъсванията могат да попречат на извличането на спомени от 
паметта. Оставете жертвата свидетел да довърши разказа си и внимателно слушайте 
какво има да каже (вж. Приложение 2).  

3. Присъствайте в настоящия момент: Тъй като жертвите често имат повтарящи се 
спомени за случилото се, важно е да ги „връщате“ обратно в настоящия момент. В това 
отношение би било полезно участниците в наказателното производство да направят 
някои примерни упражнения (вж. Приложение 3).   

4. Никога не напускайте стаята за разпити, без да обясните защо. Излизайте от стаята 
само след като информирате жертвата защо излизате и какво следва.  

5. Правете почивки: Ако по време на разпита жертвата е обладана от емоции, нужно е 
да направите почивка и/или да прекратите разпита по-рано от планираното.  

6. Направете така, че жертвата да бъде разпитвана от един и същи служител: Следва 
да се избягват многократни контакти с множество разпитващи, тъй като повтарянето 
на преживяното от жертвата пред различни лица може да бъде ретравмиращо.  

7. Избягвайте език, съдържащ обвинение към жертвата: не трябва да се използват 
въпроси и предположения като „Защо Вие …?”. 

 

Начини на работа, отчитащи преживяната травма  
 

Отношението на специалистите може да доведе до повторно травмиране чрез изпращането 
на сигнали, които задълбочават виктимизацията, причинена от извършителя, и засилват 
процеса на деперсонализация на жертвата. Ето защо е от изключително значение участниците 
в наказателния процес да възприемат отношение, което отчита преживяната от жертвите 
травма.30 Този подход се характеризира (но не е ограничен до) следните принципи:31 
 
1. Не „наранявайте”: Този етичен принцип трябва да направлява всички действия при 

провеждането на разпита. Трябва да се избягва всякакво нараняване, например като не се 

                                                           
29 Haskell & Randall 2019; Berbec et al. 2017; IOM 2018; Human Rights Watch 2013. 
30 FRA 2019: 89. 
31 IOM 2018; Rosell et al. 2018; Berbec et al. 2017; Haskell & Randall 2019; Human Rights Watch 2013; FRA 2017; OVC 
2020; Witkin & Robjant 2018; Lilja 2019. 
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провеждат ненужни разпити по време на разследването в досъдебна или съдебна фаза и 
не се задават излишни въпроси относно личния живот на жертвата (член 23, параграф 3, 
буква в) от Директивата на ЕС за правата на жертвите).  
 

2. Проявявайте уважение и търпение: Служителите, провеждащи разпита, трябва да не 
забравят, че разкриването на информация е процес, а не еднократно действие. Много често 
страхът от недоверие е огромна бариера за жертвите да говорят за преживяното 
престъпление (напр. при сексуално насилие). Затова е от решаващо значение по всяко 
време водещите да подхождат с уважение и търпение, когато лицата разкриват 
информация за престъплението.  

 
3. Проявявайте съчувствие: Емоционалната компетентност при разпити изисква развитието 

на важните социални умения жертвите да се успокояват и овластяват, така че да могат да 
разкажат по-точно, последователно и убедително за случилото се. Емоционалната 
компетентност изисква например жертвата да бъде изслушана, като се приеме казаното от 
нея за истина. Избягвайте език на тялото, изражения или коментари, които биха могли да 
подскажат, че смятате преживяното за шокиращо или отвратително. Съчувстващият 
разпитващ остава неутрален през цялото време! 

 
4. Отчитайте социалните аспекти на пола: В началото на наказателното производство 

попитайте жертвата дали би се чувствала по-удобно да разговаря с полицейски/друг 
служител или адвокат от същия пол. По-важно от пола на служителя е той да е обучен да 
отчита травмата. Всички участници трябва да са наясно и да зачитат правата и специалните 
нужди и съображения на жените и момичетата.  

 
5. Прилагайте подход, съобразен с възрастта: Важно е да адаптирате езика спрямо възрастта 

на жертвата. Добре е да поддържате среда, която е приятелски настроена към децата, като 
осигурите материали за рисуване или играчки, с които да се обясни преживяното 
престъпление. Стаята за провеждане на разпити трябва като цяло да предлага спокойна и 
тиха атмосфера, да е боядисана в подходящи цветове, да е достатъчно светла и т.н. 

 
6. Междукултурна компетентност: Ако работите с чуждестранни жертви или такива, 

принадлежащи към културни/етнически/религиозни малцинства, е важно да възприемете 
подход, чувствителен към различните култури. Това означава участниците в наказателния 
процес да разбират влиянието на културата върху травмата и възприемането на 
пострадалото лице като жертва на престъпление. Важно е също така специалистите да 
разбират, че престъпленията се извършват от хора, а не от култури, както и да добият 
основни познания за страната на произход на жертвата (напр. религиозни практики, 
равнопоставеност на половете и т.н.). При необходимост използвайте преводачи и 
културни медиатори (вж. Приложение 4).  
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6. Организиране на обучения относно травмата за специалисти от 

системата на наказателното правосъдие  
 

Повечето специалисти в системата на наказателното правосъдие са юристи или имат друго 
образование, което на пръв поглед изключва очакването да разбират травмата. Но те все пак 
трябва да имат основно понятие за явлението, защото то има своето значение в наказателния 
процес, независимо дали хората го разбират или не. Обученията относно травмата ще дадат 
на специалистите практически умения при работата им с травматизирани жертви. Освен това, 
за да бъде травмата действително взета предвид в системата на наказателното правосъдие, 
специалистите имат нужда от подкрепа при използването на тези нови умения, по-специално 
организационни процеси, които позволяват съответни методи на работа. В това отношение 
предизвикателствата може да са много: законодателство и процесуални правила, дълбоко 
вкоренени начини на работа и комуникация в рамките на системата на наказателното 
правосъдие, организационни ценности и лидерство или липса на ресурси. Тези въпроси се 
обсъждат в останалите части на настоящия План за действие. 

Настоящата глава съдържа примерна учебна програма с основни модули за организирането 
на еднодневно или двудневно обучение за специалисти от системата на наказателното 
правосъдие. То трябва да бъде проведено от експерти със специализация в областта на 
травмата, които могат да се задълбочат в съответните теми. Нещо повече, тъй като 
законодателството, процесите, организационните структури и ролите на специалистите са 
различни в различните страни, обучението следва да се приспособява за съответната 
аудитория и национален контекст. И накрая, то следва да бъде включено в годишните 
програми за обучение, които се прилагат на местно и национално равнище за специалисти от 
системата на наказателното правосъдие, за да се насърчи придобиването на умения в цялата 
тази система.  

 

Планиране на обучението  
 

В тази секция представя план за приобщаващо, актуално и стимулиращо обучение. Това 
включва какви да са обучаващите се и как да се разработи програма, подходяща за хора с 
различни стилове на възприемане, за да бъдат подобрени умения им. Освен това, тъй като 
все повече обучения се провеждат онлайн, секцията разчита в голяма степен на книгата 
„Форма според това как хората учат“ от Julie Dirksen (2020) и на материали в интернет, 
публично достъпни благодарение на Центъра за обучения „Дерек Бо“ към Университета в 
Харвард.32 

Опознайте специалистите, които ще обучавате: Умението да разбираме обучаващите се е 
важна част от планирането на доброто обучение. Трябва да знаете поне следните три неща: 
1) Какво искат? 2) Какво е текущото ниво на техните умения? и 3) Кой е най-добрият начин за 
тях да научават нови неща? Един от начините да се сдобиете с отговори на тези въпроси е да 
проведете изследване за оценка на нуждите преди обучението. То може да включва въпроси 

                                                           
32 The Derek Bok Center for Teaching and Learning, Online Resources, Harvard University.  

https://bokcenter.harvard.edu/online-resources
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като: От колко време работите в тази област? Какво е нивото Ви на познания за травмата? 
Преминавали ли сте обучения по темата? Включете също така въпроси, предназначени да 
научите какви са нуждите на обучаемите. Защо искат да научат за травмата? С какви 
предизвикателства се сблъскват в работата си с травматизирани лица? Тези въпроси ще Ви 
дадат важна информация за предизвикателствата в практиката, с които специалистите се 
сблъскват. Освен това въпросите „Защо?“ и „Какво?“ биха могли да засилят мотивацията на 
обучаващите се да научат повече по темата. Можете също така да включите и въпроса за 
предпочитаните методи на обучение (напр. лекции, видео представяне или казуси) и да 
преработите учебния си план в зависимост от предпочитанията на групата.  

Няколко думи за обучението на възрастни: Според изследвания възрастните учат най-добре, 
когато имат вътрешна мотивация да го правят. Това означава, че обучаващият се възрастен 
трябва да знае „За какво ми е това?“. Информацията, която искате да предадете, трябва да 
бъде представена по начин, който позволява на лицата да разберат как тя е относима към 
работата им. Възрастните обучаеми също така в голяма степен разчитат на минал опит при 
разбирането на нови понятия. Можете да подкрепите тази тенденция, като сигнализирате 
„Аха! Момент!“ всеки път, когато новата тема направи връзка със стари знания. Тази 
аудитория също така с нетърпение разрешава казуси, тоест представянето на случки за 
решаване подпомага нейното обучение. Освен това възрастните обучаеми имат нужда да 
упражняват контрол върху обучението си и решението да се присъединят към такова е един 
от начините да го държат под контрол. Ако обаче участниците са длъжни да участват, може да 
им дадете поне някакво усещане за контрол, като предварително ги попитате какви са 
предпочитанията и нуждите им.  

Когато разработвате своите планове, имайте предвид популярната теория, която 
разграничава четири основни вида обучаеми в зависимост от това дали възприемат 
информацията визуално, слухово, чрез четене/писане или кинестетично. Различните лица 
възприемат различно отделните методи. Визуалните обучаеми имат нужда от изображения 
(графики, картинки, видеа), слуховите обучаеми ще запомнят информацията като я слушат и 
след това я повтарят, докато кинестетичните обучаеми с радост участват в практически 
дейности. Опитайте се да включите по малко от всички стилове.  

Заложете на крива на обучението, която не е дотолкова лесна, че да отегчи аудиторията, но в 
същото време не е и прекалено трудна, та да я накара да загуби концентрация. Ученето не 
трябва да е „непрекъснато зубрене“, т.е. непрекъснато да давате на обучаващите се нова 
информация. Хората не могат да възприемат толкова много нови неща. Не забравяйте да 
включите коментарите „Аха! Момент“, когато обучаващите се видимо разбират това, което 
обяснявате, или когато в съдържанието се появи нещо, което им е познато и с което могат да 
направят връзка. Повторението е важно. Ето защо трябва да включите обобщения, 
напомняния, дискусионни въпроси, задачи, които систематизират обсъжданите теми. Като 
насърчавате обучаващите се непрекъснато да си припомнят новополучената информация, вие 
им помагате да я съхранят в дългосрочната си памет. 

Усвояването на умение означава да го практикувате, докато наистина го усвоите. Как да 
водите разпити, като отчитате травмата, не се научава след лекция по темата. Обучаващите се 
имат нужда от примери и възможност да приложат наученото на практика. Може да 
наблюдават как работи опитен разпитващ, след което те да се опитат да направят същото, т.е. 
чрез тренировъчни беседи и обратна връзка. Заложете в програмата почивки между 
отделните сесии, за да позволите на участниците да усвоят новата информация и при 
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възможност да пробват на практика новите умения, преди да се върнат в залата. Това се 
препоръчва и в учебната програма по-долу. 

Предварително задание: Насърчете обучаващите се да започнат учебния процес преди 
първата среща, като им дадете предварително задание. Вариант би бил да ги помолите да 
опишат накратко случаи/ситуации, където е трябвало да се изправят пред травматизирани 
лица. Какъв тип ситуации са били предизвикателство за тях? Какви решения са намерили? 
Защо според тях това е било добро решение? Според тях каква информация или умение, които 
биха им помогнали да разрешават подобни ситуации, им липсва? Можете да ги помолите да 
помислят върху това и сами да дадат идеи, за да насърчите индивидуалния учебен процес. 
Можете също да помолите участниците да споделят своите размишления и концепции и с 
тяхно позволение да ги използвате като примери в обучението (те могат да се интегрират по-
специално в модули 2 и 3).   
 
Създайте безопасно пространство за учебните сесии: Разговорите по време на обучението 
ще обхващат все повече теми и ще стават все по-задълбочени, ако всеки се чувства спокоен 
да говори откровено и да признава свои слабости. Обучението за травмата често засяга теми, 
които предизвикват различни чувства, а понякога може дори да задейства неподозирани 
отключващи механизми у обучаемите. Ето защо отделете известно време да създадете 
безопасно пространство. Можете да предложите на групата или да се обедините в началото 
на обучението около някои вътрешни правила. Отделете време тогава и за кратко 
представяне на всеки от участниците. Добрите въпроси за разчупване на леда също повишават 
мотивацията за учене. Попитайте обучаемите например, защо обучението за травмата е 
важно за тях, защо искат да научат повече или по какъв начин травмата е относима към 
ежедневната им работа.33  

 

Примерна учебна програма  
 

В този раздел е представена примерна програма на обучение за травмата, предназначена за 
специалисти от системата на наказателното правосъдие. Съдържанието на програмата е 
заимствано в голяма степен от експертизата на Helsinki Deaconess Foundation/Център за 
психология на травмата.34  

Примерната програма се състои от шест модула, като всеки модул има:  

1) учебна цел,  
2) кратко описание на темите, застъпени в модула,   
3) описание на методите на обучение и идеи за адаптиране на модула спрямо различни 

целеви групи, времеви рамки и онлайн/офлайн учебна среда,  
4) допълнителни ресурси в помощ на обучителя при подготовка на учебните сесии. 

В идеалния случай обучението по тази учебна програма е присъствено с две отделни 
еднодневни сесии, така че след първата сесия обучаващите се да могат да размишляват върху 
новата информация и да пробват на практика новите умения, преди да се върнат в залата за 
обучения. Разполагайки учебната програма в два дни, ще дадете повече пространство да се 

                                                           
33 Essential Partners, Resources.  
34 Deaconess Foundation, Centre for Psychotraumatology. 
 

https://whatisessential.org/resources
https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/rehabilitation-for-torture-victims/
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задълбочите в темите, повече време за дискусии и споделяне на добри практики. Възможна 
е и версия на учебната програма в рамките на един ден. Освен това се препоръчва кратка 
последваща сесия за насърчаване използването на умения за работа с травмата. 
Присъственото обучение е по-подходящо за взаимодействие и създаване на контакти за 
партньорска подкрепа, но добре планираното онлайн обучение също може да постигне тази 
цел. 

Всяко обучение, следващо тази програма, трябва да се провежда от специалист по травмата, 
който може да засегне подробно темите, застъпени в програмата, да даде примери от 
практиката и да отговаря на въпроси. За някои от темите са необходими консултации с юрист, 
специалист по процесуално право. При възможност помислете да включите като обучител 
прокурор или адвокат, предоставящ правна помощ, с опит с травмата. Обучителите от 
професионалните среди на аудиторията имат предимството да разбират практическите 
предизвикателства в работата на колегите си. 

 

МОДУЛ 1: Какво е травма? 

 

Учебна цел: След преминаване на този модул обучаващите се ще разбират какво се има 

предвид под травма и какви са най-честите ѝ симптоми, както и че различните хора реагират 

различно на травматичните събития. 

Теми, застъпени в модула: 

● Дайте определение на травмата, като се позовете на инструмента за диагностика, 
използван във Вашата страна. Вж. също раздела за допълнителни материали.    

 
● Хората реагират различно на сходни травматични събития. Не всички, които преживеят 

потенциално травматично събитие, ще се травмират в психологически смисъл. Обсъдете 
защитните фактори, рисковите фактори и индивидуалната устойчивост. 

 
● Разграничете острата реакция на стрес, причинена от единично травматично събитие като 

еднократно престъпление, от повтарящи се травматични обстоятелства като домашно 
насилие, тормоз или трафик на хора. 

 
● Обяснете, че острата травма е временна и продължава от няколко часа до няколко дни, 

като въпреки това представлява тежко състояние. Опишете фактори като дисоциативни 
симптоми, ярки спомени, избягването на стимули, свързвани с травматичното събитие и 
постоянно състояние на свръхвъзбуждане. Симптомите могат да включват и частична или 
пълна загуба на паметта. 

 
● Обяснете, че хората могат да имат редица различни реакции в отговор на травмата и по-

голяма част от тях с времето преодоляват симптомите. Тези, които продължават да ги 
изпитват, ще бъдат диагностицирани с посттравматично стресово разстройство. Можете 
да споделите национална статистика или графики относно броя на лицата, които 
преживяват травматични събития и травма, за да покажете колко разпространени са.  
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● Опишете симптомите на посттравматичното стресово разстройство. Помислете какво е 
важно да се знае за него от гледна точка на работещите в системата на наказателното 
правосъдие. Дайте пример как може да реагира човек, страдащ от посттравматично 
стресово разстройство,  напр. когато подава сигнал за престъпление или дава показания в 
съда. 

 
● Обяснете, че от всички форми на травма малтретирането в детството има най-много 

усложнения с дългосрочен ефект, защото възниква по време най-чувствителния и 
критичен етап от психологическото развитие на човека. Обяснете как и защо това е така 
(ако времето позволява). Малтретирането в детството също така е рисков фактор лицето 
да стане жертва на злоупотреба или престъпление като възрастен.  

 
● Ако човек няма подкрепа или не получава грижи, той обикновено се учи да реагира на 

злоупотреби и заплахи чрез механична адаптация и пасивно подчинение. Това е обичайно 
например за малтретирани деца и жертви на домашно насилие. Ако насилието е 
повтарящо се и продължително, травматизираният човек е изложен на постоянна 
физиологическа дисрегулация, т.е. крайни състояния на прекомерна или недостатъчна 
възбуда и физическа инертност. Тези реакции често се затвърждават в установени 
реакции.  

 
● Обяснете, че в резултат на това за жертвите е много трудно да действат в ситуации, когато 

разумно се очаква те да предприемат някакво действие. Травмираният човек може да 
действа единствено в отговор на неминуема заплаха. Поведението на подчинение е най-
добрата гаранция за оцеляване в определени ситуации. Автоматичното, безапелационно 
и безсмислено подчинение е удачно за оцеляване. Накарайте обучаващите се да 
разсъждават върху следното: Могат ли да идентифицират този тип реакция в ситуации със 
свое участие? Виждат ли някакъв проблем, когато разсъждават върху горната информация 
и някои определения на престъпни деяния? (напр. съгласие при изнасилване, домашно 
насилие и подчинение на насилието). 

 
● Споменете понятието генеративна травма (травма, която се предава между поколенията), 

което накратко означава, че психологическите ефекти на травмата се предават от едно 
поколение на друго. Тя можа да повлияе на начина, по който хората разбират, справят се 
и се лекуват от травма.  

 
● Посочете също, че начинът, по който други хора реагират на травматични събития, също 

може да бъде травмиращ. Според изследвания такъв е нечувствителният начин, по който 
реагира системата на наказателното правосъдие спрямо жертвите. Ще се върнем към това 
в следващите модули.  

 
● Нека обучаващите се да помислят пет минути кои според тях са най-важните неща, които 

са научили. Обсъдете по двойки или в групи. Обобщете въз основа на работата по двойки 
или като обобщите видовете травма, че различните хора реагират различно и проявяват 
различни симптоми или не проявяват такива. Наблегнете на това защо лицата, които са 
изложени на постоянно малтретиране, реагират по определен начин. Подчертайте защо 
действията на самите специалисти могат да бъдат ретравмиращи или обратно – да 
подкрепят жертвата.  
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● Завършете положително, например, че на лицата, страдащи от тежка травма или 

посттравматично стресово разстройство, може да се окаже подкрепа. Споделете личен 
опит като експерт в областта на травмата или своя изследователска работа за успешното ѝ 
лечение. 

Методи на обучение: Лекция на експерт в областта на травмата. Можете да започнете 
сесията, като помолите обучаващите се да попълнят въпросник с твърдения, свързани с 
изброените по-горе теми. Това може да се направи с цел да разберете какво е нивото им на 
познания (вариант е да включите твърденията в оценката на нуждите преди началото на 
обучението) и така да получите полезна информация, за да планирате лекцията си. 
Твърденията могат да помогнат също така на обучаващите се да опреснят паметта си по 
темата и/или да се изведат някои погрешни схващания, свързани с травмата, които да бъдат 
съвместно обсъдени. 

Примери за твърдения:  

 Всички травматични събития водят до травма (вярно/грешно) 
 Всички хора, сблъскващи се с травматични събития, реагират по сходен начин 

(вярно/грешно) 
 Травматичните събития в детството могат да имат по-дълготраен ефект върху мозъка в 

сравнение с травматичните събития в зряла възраст (вярно/грешно) 

СЪВЕТ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: Множество обучителни инструменти Ви позволяват да 
подготвите предварително въпросници за онлайн обучителни сесии. Това може да бъде 
ефективен начин за събиране на отговори от обучаеми, а допълнително предимство е, че 
можете да споделите отговорите на групата с едно щракване на мишката. Можете също така 
да ги споделите веднага  преди и след обучението.  

Изменения: Тази теоретична част може да бъде с различна продължителност в зависимост от 
това дали обучението е един или два дни и какво е нивото на познания на обучаемите. Ако 
времето Ви е ограничено, можете да запишете теоретичния модул и да помолите 
обучаващите се да изгледат записа преди съвместната сесия. Ако обучението е двудневно, 
можете да предвидите по-подробна презентация и дискусия например за някои форми на 
повтарящи се травматични обстоятелства, като домашно насилие, сексуална злоупотреба с 
деца или трафик на хора (попитайте обучаващите се в оценката на нуждите кои теми са най-
релевантни за тях). 

Допълнителна литература:  

Bryant RA. Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and challenges. 
World Psychiatry. 2019 Oct; 18(3):259-269. [Посттравматично стресово разстройство: 
съвременен преглед на доказателствата и предизвикателствата. Световна психиатрия, 
октомври 2019]. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496089/
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МОДУЛ 2: Проявления на травмата  
 

Учебна цел: След този модул обучаващите се ще имат по-конкретни познания за това как 
травмата се проявява в човешкото поведение, как функционира човешката памет и как 
травмата може да прекъсне процеса на паметта. Обучаващите се ще разберат кои са 
отключващите механизми на травмата и защо те са от значение в наказателния процес. 

Теми, застъпени в модула: 

● Психическите и физическите реакции по време на травматично събитие са „обичайна 
реакция в необичайна ситуация“. След преживяване на травма алармената система на 
ума може да стане прекалено чувствителна и защитните механизми за оцеляване на 
човека да се задействат от това, което той възприема като (външна или вътрешна) 
заплаха, дори когато действителната заплаха е отминала. Тези реакции могат да са 
доста плашещи и объркващи. Обяснете какво се има предвид под „прозорец на 
толерантност“, свръхвъзбуждане или пасивно поведение. Използвайте инфографика, 
за да обясните понятията.  

● Обяснете реакциите „бий се, бягай или замръзни“. Покажете снимки или кратко видео, 
за да обясните тези реакции (в интернет има много такива). Нека обучаващите се 
помислят как системата на наказателното правосъдие тълкува например ситуации, в 
които жертвата „замръзва“ при опит за изнасилване или за физическо насилие. Това 
тълкуване на поведението на жертвата отчита ли травмата? Можете ли да помислите 
за други примери? 

● Наблегнете на това, че наказателният процес разчита изключително много на паметта. 
Обяснете кодирането, съхранението и извличането на спомени. 

● Обяснете разликата между експлицитната (декларативна) памет и имплицитната 
(недекларативна, процедурна) памет. Използвайте прости примери, за да обясните 
разликата. Обяснете как травмата може да въздейства на двата вида памет. 
Използвайте снимки/кратки видеа. Ако времето позволява, попитайте обучаващите се 
какви примери могат да дадат за имплицитна и експлицитна памет от работата или от 
ежедневието си.  

● Обяснете различните отключващи механизми на травма. Дайте примери. Съществуват 
множество видеа и примери в интернет. Обяснете, че ретроспекции на травмата могат 
да са причина за продължителен страх, безпокойство и чувство на безпомощност. 
Основното тук е усещането, че не можеш да контролираш собствения си ум и тяло, 
когато силно неприятни емоции, образи, емоции и усещания могат да бъдат отключени 
по всяко време.  

● Обяснете, че отключващите механизми невинаги е възможно да се избегнат. Вашето 
присъствие като специалист, въпрос, който зададете, нещата, които помолите жертвата 
да си припомни, или дори нещо в обстановката на съдебната зала също може да бъде  
отключващ механизъм. Травмираните хора могат да се научат да ги идентифицират, 
както и да използват техники за контрол върху тях или върху реакциите, които те 
предизвикват. Може да обясните някои основни техники за справяне.  

● Обяснете дисоциацията и това, че тя може да се проявява по различни начини.  
● Първичните чувства, предизвикани от травма, могат да бъдат много смесени и 

объркващи. Вторичните чувства след травматичното събитие също могат да са 
опустошителни и да повлияят върху поведението и психиката по много начини.  
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● Срамът е универсално и социално чувство. Той възниква, когато човек чувства, че е 
нарушил социални/културни норми или очаквания. Причинява т. нар. избягване или 
оттегляне и може да ограничи социалните взаимоотношения. Срамът препятства 
процеса на интеграция на травматичните спомени в личностната и човешка история на 
човека и така пречи на лечението. 

● Чувството на срам заради преживяното насилие се наблюдава често сред жертвите на 
насилие и особено жертвите на сексуално насилие. Срамът не само повлиява на Аз-а, 
но често не позволява на жертвите да говорят за насилието и да напуснат ситуацията 
на насилие. Чувството на срам се засилва, когато жертвите са обвинявани или дори 
стигматизирани в семейството си или в общността, или от нечувствителни подходи, 
използвани от страна на участници в системата на наказателното правосъдие, напр. 
когато не вярват на тяхната история и т.н. 

● Обяснете чувството на себеомраза и психическо или „физическо“ омърсяване, както и 
техните симптоми. Напомнете на обучаващите се, че специалистите следва да общуват 
по начин, който помага на жертвите да разберат, че те не предизвикват погнуса у тях. 

● Самообвинението също е често срещано при жертвите на насилие, по-специално на 
сексуален тормоз и домашно насилие. То е негативна оценка на собственото 
специфично поведение. Жертвата мисли, „Аз направих нещо ужасно“. Различава се от 
срама, където жертвата мисли, „Аз съм ужасен човек“.  

● Травматичното събитие може да застраши системата от вярвания на човека. Това е 
така, защото едно шокиращо събитие може да я срине, тъй като се случва 
непредсказуемо и произволно. Илюзията за неуязвимост изчезва и човек губи 
усещането си за контрол. 

● Обобщение: Ефектът на травматичните събития върху автоматичните реакции за 
оцеляване, върху паметта, емоциите, вярванията и способността на човека да 
функционира. Завършете, като повторите, че преживяванията и житейската история на 
всеки човек са уникални. Хората реагират различно на сходни преживявания. Събитие, 
което е травматично за един, може да не е травматично за друг. Не всеки човек 
проявява психически симптоми след травматично събитие. Лицата също така имат 
различни начини и средства за справяне. 

Методи на обучение: Лекция от експерт в областта на травмата с използване на примери, 
инфографики и кратки видеа, за да се покажат практическите приложения. Отделете време да 
потърсите онлайн ресурси на националния език. В този модул се обсъждат теми, които могат 
да бъдат психически обременяващи. Добре би било да завършите сесията с упражнение за 
психическо прочистване, което също така е и мост към модул 6.  

Допълнителна литература: 

Позовавайте се на съответните насоки в клиничната практика за Вашата страна. За литература 
на английски език, вж. Насоки на Националния институт за клинични постижения за 
разпознаване, оценка и лечение на посттравматично стресово разстройство при деца, млади 
хора и възрастни и Насоки в клиничната практика за лечение на посттравматично стресово 
разстройстов (ПТСР) при възрастните. 

В интернет има множество видеа, които обясняват как функционира паметта и как травмата ѝ 
влияе, напр. това видео.  

Въздействието на травмата върху паметта е представено подходящо в тази инфографика.  

https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.apa.org/ptsd-guideline
https://www.apa.org/ptsd-guideline
https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA
https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
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МОДУЛ 3: Как се разпознава травмата в наказателния процес? 
 

Учебна цел: След като преминат този модул, обучаващите се ще разберат от гледна точка на 
травмата защо хората реагират по определен начин, дори когато според наказателното 
правосъдие това изглежда контрапродуктивно.  

Теми, застъпени в модула:  

 
● Жертвата не желае или не може да говори за травматичното събитие, 

включително не желае да подаде сигнал за престъплението. Обяснения от гледна точка 
на травмата: при дългогодишно насилие, жертвите могат да мислят единствено как да 
оцелеят за момента; изпитват затруднения да правят бъдещи планове; времевата им 
перспектива се свива; способността им да функционират е ограничена; изпитват 
затруднения да си спомнят какво се е случило; имплицитна и експлицитна памет; 
затруднения да се облекат инцидентите в думи; чувство на вина и срам; защити; 
защитаване на извършителя; неспособност да се прави разлика между релевантно и 
нерелевантно; комуникацията с водещия разпита се възприема като заплашителна или 
неприятна. Дайте примери за горното. 

● Жертвата замръзва или се дисоциира по време на разпита и не е в състояние да 
говори и да отговаря на въпроси. Обяснения от гледна точка на травмата (напр. 
отключващи механизми на травма). Как може да се помогне на жертвата? Дайте 
няколко примера от своя опит какво може да отключи травмата по време на разпит в 
съдебна зала. Опишете какво може да се случи, как да установите, че жертвата не се 
чувства добре и какво може да се направи, за да ѝ се помогне в такъв момент.  

● Неспособност да се даде последователен и подробен разказ в хронологичен ред, 
както се очаква в наказателния процес, и/или промени в разказа по време на процеса. 
Освен това жертвата може да бъде възприета като ненадежден свидетел, ако 
непрекъснато променя изложението си. От гледна точка на травмата тези реакции са 
разбираеми: травматичните спомени са различни от другите спомени. Извличането от 
имплицитната към експлицитната памет ги променя. Може да се получи смесване на 
спомени, неспособност да се направи разлика между релевантно и нерелевантно, 
нежелани/болезнени реакции при опит за припомняне, ето защо травмираният човек 
може съзнателно или несъзнателно да опита да не си спомня събитията. Помненето 
също е комуникативен процес (слушащите също имат роля); срам; вина. 

● Достоверността на доказателството се асоциира с достоверността на 
свидетеля/жертвата. Може да е налице основополагаща презумпция за „идеалната 
жертва“, включително презумпция за това как хората реагират на определени събития. 
Ако жертвата не реагира по стереотипния начин, напр. се подчинява, пасивна е или не 
показва никаква реакция (вцепенена по време на събитието), това може да бъде 
изтълкувано като индикация, че тя не е достоверна/историята не е достоверна. 
Обяснете тези реакции от гледна точка на травмата.  

● АКО решите да включвате упражнение с въпроси, направете го преди да разгледате 
следващата тема. 

● Наказателният процес може да бъде ретравмиращ. От гледна точка на травмата 
съществува проблем, който е вътрешно присъщ на процеса: той се основава на 
презумпцията за невиновност на извършителя, което означава например, че 
полицейските служители, прокурорите и съдиите трябва да „поставят под съмнение“ 
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всички факти по делото, включително дали инцидентът изобщо се е случил. За 
травмирания човек това може да създаде усещането, че специалистите не вярват на 
неговата история или изпитват съмнения. Освен това обвиняването на жертвата е 
феномен, признат от изследователите. Специалистите от системата на наказателното 
правосъдие могат да проявят нечувствителност към престъпления, които за жертвите 
са събития „веднъж в живота“, просто защото за тях подобни престъпления са 
ежедневие. Обяснете защо за травмираното лице е особено болезнено, когато не му 
вярват или изпитват съмнения. Може да се направи много жертвата да бъде изслушана 
по чувствителен начин.  

● Продължителните процеси могат да бъдат вредни за пострадалите, тъй като те не 
могат „да продължат напред“ и да обработят травмата, а трябва да се връщат към 
събитията и вероятно също така да се срещат повторно с извършителя. От друга страна, 
за някои жертви може да е полезно да разполагат с повече време, за да обработят 
травмата, например чрез терапия, и да бъдат по-силни да говорят за събитието и да 
вземат участие в разпити малко по-късно. Дългите периоди на изчакване по време на 
съдебния процес също могат да са много стресови, например когато жертвата трябва 
да стои продължително пред съдебната зала, преди да бъде извикана, за да бъде 
изслушана. Съществуват ли процедурни възможности наказателното производство да 
бъде ускорено за травмираните жертви? Или самото изслушване?  

● За жертвите е много трудно да разберат, че травмиращото събитие, с което те са 
сблъскали, въпреки това може да не доведе до осъдителна присъда. Причините може 
да са много, както материалноправни, така и процесуални. От гледна точка на травмата 
е важно на жертвата да бъдат обяснени причините за отказ от наказателно 
преследване или за оправдаване на извършителя. 

● Завършете, като припомните, че за жертвите лекуването на травмата често продължава 
и след наказателния процес и че трябва да им бъде осигурена цялата необходима 
информация за налични услуги за подкрепа както в рамките на наказателния процес, 
така и след това (вж. глава 3).  

Методи на обучение: В началото можете да помолите обучаващите се сами да 
идентифицират някои от основните предизвикателства, причинени от травма в наказателния 
процес. След като групата (или по-малките групи) са идентифицирали някои от трудностите, 
запишете ги на дъската и ги разгледайте заедно с обучаващите се. Повечето от обсъжданите 
въпроси ще бъдат обобщение на модули 1 и 2.  

Упражнение за задаване на въпроси и слушане: Разделете групата по двойки и им дайте 
инструкции стъпка по стъпка. Не бива да разкривате веднага какво е цялото упражнение. ЧАСТ 
1. Помолете всеки обучаващ се да помисли за просто излагане на факт като „Тази сутрин ядох 
сандвич“, „Всеки вторник ходя да тичам“, „Баба ми живее в Германия“, „Небето е синьо“. 
Дайте няколко минути, за да може всеки да направи своето изявление. След това помолете 
двойките да изберат кой ще започне пръв. След като решат, дайте следващата инструкция: 
„През следващите две минути Вашият партньор ще се опита да намери нещо невярно или 
някакво несъответствие във вашето изявление”. Поканете другия партньор да подложи 
изявлението на съмнение по всеки възможен начин: като пита за повече подробности, като се 
опита да уличи лицето в лъжа, като пита защо изявлението би имало смисъл и т.н. Като 
обучаващ следете за времето от две минути и давайте знак на обучаващите се. (Съвет за 
онлайн обучение: Съществуват множество онлайн инструменти, които ви позволяват 
автоматично да разпределяте групата по двойки или на малки групи.) След като времето 
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изтече, помолете обучаващите се да си разменят местата и повторете упражнението с 
изявление от другия партньор от двойката. Повторете инструкцията за „разследващия“ и 
времето от две минути. ЧАСТ 2. Помолете същите двойки да използват същото изявление, но 
този път дайте следната инструкция: „Сега сте силно заинтригувани от изявлението и искате 
да научите повече за него. Не е необходимо да сте съгласни, но се интересувате от гледната 
точка на другия”. Дайте знак, когато времето изтече, разменете ролите и повторете. ЧАСТ 3. 
Нека обучаващите се помислят върху следното: „Каква е разликата между дискусия 1 и 
дискусия 2?”, „По различен начин ли се разви втората дискусия от първата?”. Помолете 
обучаващите се да споделят своите мисли с групата, ако желаят.  

Модификации: Ако провеждате двудневно обучение с две отделни сесии, можете да дадете 
домашна работа (по желание). Помолете обучаващите се да си водят дневник, в който да 
разсъждават върху ефекта от травмата в случаите, по които работят, водейки се от своите 
добри практики. Дневникът може да бъде за ползване само от обучаващите се или можете да 
ги помолите да споделят бележките си с Вас, така че да използвате примери от тях в модул 4. 
Можете да съберете примери от дневниците, като използвате онлайн формуляр/инструмент 
като Google формуляри. Убедете се, че не събирате лична информация и припомнете на 
обучаващите се да не разкриват никакви данни или признаци, когато описват случаите. 

Вариант за домашна работа е да помолите обучаващите се да прочетат статията 
„Въздействието на травмата върху пълнолетни жертви на сексуално насилие”, която е 
посочена в допълнителната литература. За тези, които са по-практически ориентирани, 
възможно задание би било да проверят примерните въпроси за разпити, отчитащи травмата, 
разработени от Международната асоциация на полицейските ръководители (IACP).  

Допълнителна литература: 

Lacy, J. W., & Stark, C. (2013), The neuroscience of memory: implications for the courtroom. Nature 
reviews. Neuroscience, 14(9), 649–658. [Неврология на паметта: последици за съдебната зала. 
Отзиви. Неврология]. 

Това е една отлична, ясно написана статия, която очертава някои ключови заключения от 
неврологията и ги прилага по отношение на сексуалното насилие и въздействието му върху 
жертвите: The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims [Въздействието на травмата 
върху пълнолетни жертви на сексуално насилие].  

The International Association of Chiefs of Police (IACP) tool for trauma-informed interviewing 
[Помагало за водене на разпити с фокус върху травмата на Международната асоциация на 
полицейските ръководители].  

  

https://doi.org/10.1038/nrn3563
https://doi.org/10.1038/nrn3563
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
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МОДУЛ 4: Използване на процесуални гаранции за защита и подкрепа на травмирани 

жертви  
 

Учебна цел: След този модул обучаващите се ще знаят какви процесуални гаранции 
съществуват за защита и подкрепа на травмирани жертви и как да ги използват. Обучаващите 
се ще споделят добри практики и ще започнат да изграждат умения за работа с фокус върху 
травмата. 

Теми, застъпени в модула:  

● Разсъждения или случаи от домашните работи. 
● Нека първо обучаващите се в група или по-малки групи да идентифицират процесуални 

гаранции, които могат да помогнат на травмираните лица да се справят с наказателния 
процес. Отбележете ги на дъската. 

● Подаването на сигнал за престъпление е първата крачка в наказателния процес и може 
да бъде голяма стъпка за жертвата. Местата за представяне на сигнали за престъпление 
трябва да са безопасни и с приятелска атмосфера. Попитайте обучаващите се как 
възприемат съществуващите пространства в полицията за подаване на жалби. Какво 
би могло да се подобри от гледна точка на травмата?  

● Жертвата на престъпление трябва да бъде информирана за съществуващите услуги за 
подкрепа. Предоставянето на информация по начин, отразяващ травматичното 
преживяване, включва и даването на информация в различен формат (устна, писмена) 
на разбираем език и повтарянето ѝ, тъй като травмираното лице може и да не схване 
целия обем наведнъж. Въпреки че процедурите в различните страни се различават, 
добра практика е да искате разрешение от жертвата да дадете нейните данни за 
контакт на служба, предоставяща подкрепа, която да се свърже с нея, вместо тя сама 
да трябва да предприема действия. Попитайте обучаващите се дали знаят за 
различните услуги. Как виждат своята роля при предоставянето на такава информация 
за услуги? Виждат ли възможност за подобрения в това отношение? 

● Провежда ли се индивидуална оценка на нуждите на жертвата от специална защита по 
време на предварителното разследване? Проверете как се извършва оценката и дали 
съществуват някакви национални насоки или обучения по темата. Попитайте 
обучаващите се дали според тях процедурата работи добре. Ако не, какви са 
предизвикателствата? И как могат да се преодолеят?  

● От гледна точка на жертвата, полезно е следователят през целия процес на 
разследване да е един и същ. По този начин тя няма да трябва да повтаря историята си 
на различни хора, а в идеалния случай между водещия и жертвата може да се изгради 
доверителна връзка. От полза може да бъде и разследващият да е от същия пол като 
жертвата, например при случаи на сексуално или домашно насилие. При деца жертви 
е полезно служителят да е със съответната специализация. Съществуват ли такива 
гаранции в законодателството? А в практиката? Какъв опит имат обучаващите се в това 
отношение? Някакви идеи за подобрения? 

● Местата, където жертвите се разпитват, трябва да бъдат безопасни, с приятелска 
атмосфера и достатъчна защита на личната неприкосновеност. Децата жертви трябва 
да се изслушват в помещения, които са специално предназначени за деца. Има ли 
възможност за видеозапис на разпита от предварителното разследване и възможност 
видеото да се използва, вместо лицето да се изслушва в съда, ако не се чувства 
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спокойно? Какво мислят и какъв опит имат обучаващите се в това отношение? 
Проверете националното законодателство. 

● За травмираните жертви може да е полезно да участват в няколко разпита в рамките 
на предварителното разследване, тъй като положението им и психическото им 
състояние могат да варират в различните дни. Възможността да бъдат разпитвани 
няколко пъти последователно (от един и същи следовател) може да помогне да 
изградят по-последователен разказ. Наказателният процес и утвърдените практики 
позволяват ли това? Съществува ли възможност да се даде известен избор на жертвата 
да бъде разпитвана, когато тя прецени, че е „правилният момент“ за това? 

● Ако обучавате специалисти, предоставящи правна помощ: Имат ли възможност да се 
срещат с травмирани клиенти няколко пъти, за да изградят доверителна връзка и да ги 
подготвят за изслушването? Важно е да се обясни на жертвата какво ще се случи в съда, 
да ѝ се даде възможност да се подготви за изслушването и да се гарантира насочване 
към служби за подкрепа, включително лице за подкрепа. Как се случва това на 
практика? Може да е полезно да посетите съдебната зала с жертвата преди 
изслушването. Кой специалист би могъл да уреди това? Как може това да се организира 
на практика? Някой има ли подобен опит? Шведската Служба за жертви на 
престъпления е изготвила видео на симулационен процес.35 Смятате ли, че такива 
видеа са полезни? Имат ли обучаващите се други идеи за преодоляване на бариерата 
да се присъства на процеса? 

● Обсъдете какви средства съществуват за защита на жертвата по време на съдебния 
процес, включително предотвратяване на случаен контакт между нея и 
предполагаемия извършител на територията на съда чрез използване на различни 
входове и чакални, или като се позволи на жертвата да бъде изслушана зад екран или 
в отделна стая, ако тя пожелае. Съществува ли възможност да се използва видео или 
аудиовръзка, за да се изслушат жертвата и подсъдимият? Може ли съдът да изслуша 
жертвата в отсъствието на подсъдимия или да разпореди изслушването, или целият 
съдебен процес да преминат при закрити врата? Съществуват ли специални мерки за 
защита за децата жертви? Какво мислят и какъв опит имат обучаващите се в това 
отношение? Проверете националното законодателство за налични средства за защита. 

● Обсъдете използването на вещи лица и съдебни експертизи. Те могат да се използват 
за обяснение на достоверността на свидетелските показания на жертвата по принцип 
(напр. защо тя не може да си спомни подробности или да разкаже последователно 
историята си) или да хвърлят светлина от гледна точка на травмата защо жертвата е 
реагирала по определен начин по време на инцидента (напр. подчинение, пасивност, 
„замръзване“). Искат ли обучаващите се да споделят мисли, опит и добри практики 
относно използването на вещи лица и експертизи? 

● Съществува ли възможност за почивки или дори отлагане на заседание за друг ден, в 
случай че жертвата е разстроена? Кой би могъл да поиска почивка или отлагане? Кой 
може да идентифицира, че лицето не се чувства добре по време на съдебно заседание?  

● Какво се случва след съдебния процес? Как може да сте сигурни, че жертвата няма да 
се натъкне на подсъдимия след процеса/извън съдебната сграда? Как тя се прибира у 
дома? Съществува ли възможност някой (лице за подкрепа или приятел) да я придружи 
до вкъщи? Кога и как жертвата ще получи информация за решението? Добри практики? 

                                                           
35 YouTube, Rättegången. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJaXVJ3I_E4&amp%3Bfeature=youtu.be
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● От гледна точка на травмата е важно да се обяснят причините за отказ от наказателно 
преследване или оправдаването на подсъдимия. Важно е изрично да се спомене, че 
това, с което жертвата се е сблъскала, е лошо, дори и съдът да не се е произнесъл с 
осъдителна присъда в случая поради различни фактори. Също така би било полезно от 
гледна точка на лечебния процес жертвата да получи обратна връзка как е протекло 
изслушването и че е проявила смелост да се изправи в съдебната зала. Можете да 
помолите обучаващите се да споделят примери дали те като специалисти, 
предоставящи правна помощ, прокурори или съдии знаят за начини решението на съда 
да се обясни по щадящ травмираните лица начин. Можете също така да помолите 
аудиторията да сподели възможни начини за даване на информация и обратна връзка 
в рамките на самия процес.   

Методи на обучение: Дискусия, водена за предпочитане от правен експерт; в идеалния 
вариант – специалист със сходен профил като на обучаващите се. Преди да подготвите този 
модул, проверете какви са процесуалните гаранции, предвидени във Вашето национално 
законодателство. Важно е в този модул да включите споделяне на опит и добри практики. 
Можете да помолите обучаващите се да споделят добри свои практики в домашната 
работа/учебния дневник. Помислете как можете да съберете и споделите представените 
добри практики, така че специалистите да могат да започнат да ги използват след обучението. 
Върнете се отново на добрите практики, ако организирате последваща сесия (вж. модул 6). 

СЪВЕТ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: Някои от онлайн инструментите имат цифрова дъска за 
събиране на идеи по време на обучение. Можете също така да използвате онлайн 
инструменти като Miro за събиране и споделяне на добри практики.  

Модификации: Важно е да модифицирате този модул в зависимост от групата специалисти, 
които обучавате, защото различните експерти участват на различен етап в наказателния 
процес и имат различни роли и възможности. Например адвокат, предоставящ правна помощ, 
ще има повече възможности да подготви жертвата за беседа/разпит. Прокурорът обикновено 
не се среща с жертвата преди първото съдебно заседание, но също би могъл да използва 
някои практики, за да взаимодейства с нея, като отчита травматичното преживяване. Съдията, 
който председателства съдебния състав, може да направлява процеса, например да предлага 
почивки или дори да отложи съдебното заседание. Адвокатът, предоставящ правна помощ, 
или лицето, оказващо подкрепа (ако има такова), могат да организират среща след съдебния 
процес, за да обяснят решението на съда и да го обсъдят. Прокурорите и съдиите биха могли 
например да помислят за формата и стила на съдебното решение. 
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МОДУЛ 5 Начини на работа, отчитащи травмата  
 

Учебна цел: След този модул обучаващите се ще могат да разработват методи, отчитащи 
травмата, при работа с жертви на престъпления. 

Теми, застъпени в модула:  

● Дайте определение какво е метод, отчитащ травмата: методи на работа, които се 
основават на разбиране за вредните последици от травматичните преживявания, както 
и на основните принципи за съчувствие и уважение. Дори и кратка среща, при която 
травмата се отчита, може да бъде от значение.  

● Принципи за оказване на подкрепа с отчитане на травмата: безопасност, възможност 
за избор, надеждност, овластяване. Дайте примери от практиката, за да покажете 
значението на тези принципи.  

● Обяснете основния принцип за осигуряване на безопасно място. Покажете снимки или 
дайте примери. Създаването на безопасно пространство включва също така да се 
следи разговорът/беседата да не се прекъсват. 

● Опишете структурата на среща, която отчита травмата. Жертвите трябва да бъдат 
информирани за имената и длъжностите на всички участници в срещата, с прости 
пояснения за тяхната професионална роля. Проверете дали полът им е от значение за 
жертвата. Доколкото е възможно, съобразявайте се с желанията ѝ. Информирайте 
пострадалия за структурата и целите на срещата, избягвайте обстановка на „официален 
разпит“ и дайте възможност на жертвата поне за някакъв избор, например къде да 
седне. Споменете, че може да се наложи да зададете неприятни въпроси и обяснете 
причината за това. Уверете се, че жертвата разбира какво казвате и че може да задава 
въпроси по всяко време, включително и за ролята на специалистите. Завършете 
сесията, като обобщите и ясно посочете следващите стъпки. 

● Комуникация: Присъствайте. Съсредоточете се върху жертвата. Гледайте в очите. 
Наблюдавайте пострадалия – как се чувства? Наблюдавайте и своите физически 
емоции. Започнете с неангажиращ разговор или задайте „лесни“ въпроси, на които 
всеки може да отговори. Предвидете достатъчно време за разказа на жертвата за 
преживяното, като правите почивки при необходимост. Травмираните хора трябва да 
бъдат непрекъснато уверявани, че разполагат с времето, което им е необходимо, за да 
организират мислите си и да дадат повече подробности или да опишат събитията по 
свой собствен начин. Добре е да не забравяме, че някои хора предпочитат „отворени“ 
въпроси, на които отговарят с дълги пояснения, докато други се чувстват по-сигурни и 
уверени в комуникацията с кратки въпроси и отговори. Не забравяйте, че често 
жертвите не са запознати с правните процедури и терминология. Повторете със свои 
думи казаното от тях, за да се уверите, че сте разбрали правилно. Попитайте 
лицето/преводача дали са разбрали казаното от Вас. 

● Запазете спокойствие. Наблюдавайте собствените си емоции. Жертвата може да 
премине през различни емоционални състояния, от плач до агресия. Не позволявайте 
да бъдете провокирани. Бъдете внимателни, останете в настоящия момент и не 
насилвайте разговора. Понасяйте чувство на неловкост между Вас и жертвата. 
Обяснете на лицето, че в такава ситуация емоциите са нещо нормално и че „сте видели 
всичко“. Обяснете някои основни действия, с които човек се връща „тук и сега“ от 
състояние на свръхвъзбуждане или пасивност. 
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● Не забравяйте да информирате жертвата за наличните мерки за подкрепа. Повторете 
тази информация няколко пъти по време на срещата и/или я представете в различна 
форма (писмена, устна). 

● Помолете обучаващите се да обсъдят в малки групи какви добри практики имат за 
провеждане на срещи с жертви. 

● Важно е как формулираме въпросите. В зависимост от това как е зададен един въпрос, 
той може да се възприеме от жертвата като обвинение за нейните действия или че не 
може да си спомни нещо. Могат да се използват техники за водене на разговор, 
отчитащи травмата, за да се перифразират въпросите така, че да помогнат на жертвата 
да извлече спомена за травматичното събитие, а на специалистите да съберат повече 
информация, като в същото време лицето се чувства подкрепено.36 

● Помолете обучаващите се да обсъдят списъка с въпроси на Международната 
асоциация на полицейските ръководители (вж. бележката под линия по-горе) по 
двойки или в малки групи: Какво мислят за тези въпроси, как биха могли да ги 
използват? Можете да подготвите ролева игра, която дава възможност на обучаващите 
се да изпробват въпросите. 

● Повдигнете следния въпрос за обсъждане (по двойки или в група): От гледна точка на 
една травмирана жертва, считате ли, че е по-добре да избягваме да я притискаме да 
отговори на даден въпрос/да разкаже историята си, когато бъде изслушвана, ако това 
изглежда прекалено болезнено за нея, дори ако това би провалило обвинението или 
осъждането на лицето? Или е по-добре да я притиснем да говори за болезнените си 
спомени, ако това би повишило шансовете за осъдителна присъда? Отговорът зависи 
от случая и изисква баланс! Не бива да спирате, ако в началото срещнете трудности, а 
се опитайте да попитате жертвата отново, от друг ъгъл, или ѝ дайте повече време. 
Обяснете ѝ, че изследванията показват, че жертвите на престъпления искат да бъдат 
изслушани и да участват активно в наказателния процес. Освен това да се постигне 
„правосъдие“ под формата на съдебно решение има отношение и към лечението на 
травмата. И накрая, невъзможността да разкаже за инцидента по време на съдебния 
процес може да остави жертвата с усещането „Пак се провалих“.  

● Повдигнете въпроса с устния превод, ако времето позволява: важно е да се ползват 
услугите на професионален преводач, който е обвързан с етични норми, такъв, с който 
жертвата чувства, че може да работи; който ще остане през целия процес и има 
личностните качества да я накара да се чувства в безопасност да разкрие чувствителна 
информация. При възможност предпочитанията на жертвата относно пола на 
преводача следва да се уважават. В някои случаи лицата може да се чувстват неудобно 
или заплашени от лица от своята собствена култура или страна на произход, поради 
предишни свои травматични преживявания. По същия начин може да се чувстват 
заплашени от лица с различен културен произход. Най-добре е да работите в 
съответствие с предпочитанията на преживелите травма, доколкото е възможно. Какъв 
опит и добри практики имат обучаващите се по отношение на устния превод? 

Методи на обучение: Дискусия, водена от експерт с опит с травмата. Отделете време за 
работа по двойки и дискусия. Въпросът с устния превод обикновено повдига много въпроси и 
дискусии. Помислете дали да не отделите повече време на тази тема и да поканите експерт, 
който да я представи.  

                                                           
36 International Association of Chiefs of Police (IACP), Successful Trauma Informed Victim Interviewing, 2020. 

https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
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МОДУЛ 6: Подкрепа за специалистите 
 

Учебна цел: След този модул обучаващите се ще разберат защо работата с травмирани лица 
може да е психически обременяваща и ще научат някои методи за справяне с това.  

Теми, застъпени в модула:  

● Обяснете ретравмирането: работата с лица в несигурни ситуации, включително такива, 
които изпитват скръб, загуба или страдание, може да бъде психологически много 
изтощителна. Обяснете умората и удовлетвореността от състрадание.  

● Обяснете механизмите зад добрия и лошия стрес. Факторите от личната история на 
човек като слаби страни, собствени отключващи механизми на травма, автоматични 
реакции. Споменете предупредителни знаци като раздразнение, трудности/смущения 
в съня, загуба на чувство за хумор, постоянна умора, забравяне, апатия, високо кръвно 
налягане, постоянно главоболие, проява на цинизъм и липса на мотивация. 

● Инструменти за благосъстояние: Осъзнайте собствените си ограничения, както и тези 
на Вашата организация, подкрепа от партньори, баланс между работа и личен живот, 
развитие на професионалните Ви умения, консултиране на работното място, 
саморефлексия, създаване на рутина, очертаване на собствените ограничения, 
използване на техники за релаксация, здравословен начин на живот. 

● Какво прави Вашият работодател, за да подкрепи благосъстоянието ви? Повдигнете 
въпроса за консултиране и/или супервизия на работното място. Има ли такова? Трябва 
ли да има и как следва да се организира? Друга подкрепа от страна на партньори и 
супервизори? Нещо друго? 

● Важно е да се разработи план за лична грижа. Добро начало е да се направи тест за 
саморефлексия за психичното бреме, например професионално измерване на 
качеството на живот (Professional Quality of Life Measure). ProQoL измерва умората от 
състрадание и удовлетворението от състрадание. Тестът може да бъде намерен на 
няколко езика на адрес: https://proqol.org/ProQol_Test.html. На същата страница в 
интернет са публикувани много други полезни ресурси и връзки, свързани с темата за 
състраданието и грижата за себе си. Ако разполагате с време, направете този тест като 
част от обучението и обсъдете резултатите.  

● Имайте предвид, че съществуват някои дребни навици, които човек лесно може да 
възприеме, за да подобри благосъстоянието на участниците. Ефективна малка стъпка 
е да започне да обръща внимание на психичната хигиена между сесиите. Можете да 
развиете „навици за психично почистване“, като да се разходите или да изпиете чаша 
вода преди следващата сесия. Споделете някои от инструментите, които използвате 
или с които сте запознати. Ако времето позволява, пробвайте някои от упражненията 
заедно. Обсъдете как да създадете нови навици за подобряване на благосъстоянието. 

● Завършете сесията, като помолите обучаващите се да прекарат 5-10 минути, като 
напишат за себе си отговорите на следните въпроси: 1) Какво изпитахте, научихте, 
разбрахте по време на обучението? 2) Какви силни страни открихте в себе си и в 
собствените си и на организацията Ви начини на работа? 3) Какви предизвикателства в 
тези начини на работа установихте? Могат ли да се преодолеят? Ако да, как? 4) Какво 
ще се случи след това обучение/след като се върнете на работното си място? Какво ще 
запомните? Попитайте дали някой би искал да сподели своите мисли след обучението. 

● Оставете известно време, за да обобщите обучението и да обсъдите възможни 
следващи стъпки. 

https://proqol.org/ProQol_Test.html
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● Съберете обратна връзка. 
 

Методи на обучение: Дискусия, водена от експерт в областта на травмата, включително 
примери и практически упражнения.  

Допълнителни ресурси:  

Центърът за жертви на изтезания предоставя информация и инструменти с отворен достъп на 
уебсайта си на професионално измерване на качеството на живот на адрес: 
https://www.proqol.org/  

Инструменти за лична грижа за намаляване на стреса въз основа на вниманието са налични 
на https://palousemindfulness.com/, а ресурси за психообразование и техники за релаксация 
на няколко езика са достъпни на https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-
materiaalit/  

Съберете отзиви: Запазете време за обратна връзка (в края на всяка сесия). Включете въпроси 
като: Обучението отговори ли на очакванията Ви? Научихте ли нещо ново? Обучението 
повиши ли професионалните ви умения? По кои теми имате нужда от допълнително 
обучение? Можете също така да помолите обучаващите се да отговорят повторно на 
твърденията/въпросите от модул 1 (или от оценката на нуждите), за да видите дали нивото 
им на разбиране се е повишило. Това ще ви позволи също така да отчетете промяната в нивото 
на разбиране като резултат от Вашето обучение. 

Предложете последваща сесия: Кратка (един до два часа) последваща сесия позволява да се 
задават въпроси или да се изказват съображения, които са възникнали след обучението. Тя 
също спомага за изграждане на навици да се използват начини на работа, отчитащи 
преживяната травма. Можете да я използвате, за да съберете впечатления и да проверите 
въздействието на Вашето обучение, като включите въпроси за дискусия като: Използвахте ли 
новите си умения? Как? Бяха ли полезни и в какви ситуации? Възприехте ли някои от 
представените добри практики? Бяха ли успешни/неуспешни? От какво според Вас имате 
нужда, за да можете да ги използвате? Създадохте ли нови практики въз основа на знанията, 
които получихте? 

Към организации, отчитащи преживяната травма: В идеалния вариант обучаващите се не 

само ще променят методите си на работа, но също така ще се застъпват за подходи, отчитащи 

травмата, в своите организации. Естествено това отнема време и усилия. В края на обучението 

или в последващата сесия проведете брейнсторминг как да подкрепите обучаващите се да 

станат агенти на промяната. Една такава възможност е създаването на мрежа от специалисти, 

отчитащи преживяната травма. Тя може да се застъпва за провеждането на повече обучения 

за травмата, специалистите сами да станат обучители и да се застъпват за структури, процеси 

и насоки в своите организации, отчитащи травмата.   

https://www.proqol.org/
https://palousemindfulness.com/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 – Моделът PEACE  

Таблицата е създадена от авторите въз основа на подробни обяснения от страна на 
Международната организация по миграция (МОМ) как се провеждат беседи/разпити с 
жертви на трафик на хора (ТХ). Тя е полезен инструмент за служителите в системата на 
наказателното правосъдие за насоки през всички важни етапи от провеждането на разговора: 
подготовка и планиране; ангажиране и обясняване; разказ; и приключване и оценка 
(съкращението е акроним от английския вариант на отделните етапи, Preparation; Planning; 
Engaging; Explaining; Accounting; Closure; Evaluation). Авторите са адаптирали всички важни 
аспекти от всеки етап към жертвите на престъпления по-общо, като са добавили специфични 
аспекти, които следва да се вземат предвид въз основа на практическата работа на 
организациите от консорциума с жертви на престъпления.  

Подготовка и 
планиране 

Подготовката и планирането са ключова първа стъпка в модела PEACE. 
Това е ключът към успешното ѝ провеждане. Ето защо за тях трябва да се 
отдели достатъчно време. През подготвителната фаза принципът „Не 
наранявай!“ трябва да направлява всички действия, като най-добрият 
интерес на жертвата винаги има предимство. Това означава, че разпитът 
не трябва да се провежда по време или на място, които могат да я 
поставят в опасност. Съответните полицейски звена и правни специалисти 
трябва да се съсредоточат върху следното: 
• Подберете подходящи разследващи. Трябва да се вземат предвид общи 
съображения и правата на децата. Водещите трябва да имат задълбочени 
познания за вида на извършеното престъпление и да са наясно със 
степента на чувствителност и опит, които са необходими за 
взаимодействие с жертви. 
• Включете преводачи, ако е необходимо. Те трябва да са добре 
проверени, преди да се сключват договори за услугите им. 
• Анализирайте наличната информация, доказателствата, профила на 
жертвата и т.н. 
• Подгответе се за събиране на доказателства (напр. възможност за 
събиране на медицински доказателства като ДНК).  
• Подгответе помещението. Проверете дали обстановката е безопасна, 
без предвидими разсейващи фактори, сигурна и удобна. Ако изобщо това 
е възможно, разговорът трябва да се проведе в естествена среда, особено 
в началото, когато жертвата може да възприеме полицейския участък 
като заплашителен. 
• Представете накратко случая на екипа, който ще провежда разговора. 
Уведомете ги за естеството на случая, доказателствата и всякаква 
информация, с която разполагате за жертвата. 
• Направете проучване. Уверете се, че екипът, провеждащ разговора, е 
наясно с културни практики и/или особености, които трябва да се имат 
предвид, за да се гарантира удобството на жертвата. Това ще помогне и 
за изграждане на връзка с лицето. 
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• Уверете се, че сте отделили достатъчно време. Разговорите с жертви 
изискват търпение и разбиране. Тъй като те трябва да отговарят на 
въпроси за травматично преживяване, най-вероятно това ще им трябва 
време да разкажат за случилото се. При такива беседи се правят и чести 
почивки, особено когато се работи с деца. 

Ангажиране и 
обясняване 

След като сте взели подробни мерки да подготвите разпита за събиране 
на доказателства, следващата стъпка включва: 

 да ангажирате жертвата, като изградите връзка с нея; 

 да обясните ролята, правата и задълженията, които жертвата – 
свидетел на престъпление, има и да потърсите съгласието й да 
сътрудничи на разследването; и 

 да обясните как ще бъде проведен разговорът. 

Разказ Стъпката „Разказ“ от модела PEACE включва два отделни елемента: 
1. Разказ или „свободни спомени“; и 
2. Задаване на въпроси. 
Разказ / свободни спомени 
Това е най-важната част от целия разговор. По време на тази фаза 
жертвите разказват историите със свои думи, без да бъдат прекъсвани. 
Съветваме на този етап екипът избирателно да използва много кратки 
думи или фрази, с които да насърчи жертвата да продължи, като 
„Продължавайте“ или „Справяте се добре“, за да се избегнат тягостни 
паузи или мълчание.  
Задаване на въпроси 
На този етап въпросите се използват, за да се извлекат доказателствени 
аспекти, за които жертвата е споменала по време на „свободния разказ“. 
Те трябва да са внимателно формулирани, за да сме сигурни, че 
разказаното от жертвата е възможно най-точно и не е резултат от 
внушения.  

Приключване  Разговорът трябва да бъде завършен структурирано и навреме, но не 
рязко. Обобщете основните моменти, разказани от жертвата, като начин 
да проверите доказателствата, които тя е посочила, използвайки думите 
ѝ и подканяйки я да поправя евентуални допуснати грешки. Добра 
практика е също така при приключването да отделите време за въпроси, 
които лицето би могло да има към екипа, както и за екипа да обясни 
подробно следващите стъпки. В заключителния етап на модела PEACE 
жертвите-свидетели също дават обратна връзка дали разговорът е била 
приемлив за тях, дали са я разбрали изцяло и дали са имали проблеми, 
които биха искали да обсъдят. 

Оценка Освен да се оценят събраните доказателства, уместно би било да се 
разгледа и работата на провеждащите разговора и на другите участници 
(напр. преводача). Това се прави след всеки проведен разпит и не се 
оставя за накрая. Това ще позволи да се идентифицират действия по 
разследването, които трябва да се предприемат незабавно, и ще даде 
насока за фокуса върху доказателства или структурата на следващия 
разговор. Получената обратна връзка трябва да е част от процеса на 
оценка. 

Собствена таблица, базирана на описанието на модела PEACE на МОМ (2018 г.) (Ibid.: 38- 41).  



 

 
61 

Приложение 2 – Насоки за активно слушане  

Когато работят с жертви на престъпления, специалистите от системата на наказателното 
правосъдие трябва да могат внимателно да ги слушат и да разсъждават върху казаното от тях. 
Те трябва също така да демонстрират разбиране и да проявяват съчувствие към казаното от 
лицата, искрено да приемат техните чувства и да вярват в способността им да намерят 
решения за себе си. Това приложение е разработено въз основа на Насоките за активно 
слушане в контекста на работата с жертви на трафик на хора на Payoke (2014 г.), като е 
адаптирано по-общо за пострадали от престъпления.  

Когато слушат с емпатия, служителите в системата на наказателното правосъдие чуват 
мислите, вярванията и чувствата на жертвите освен техните думи. Това изисква активно 
слушане и задаване на въпроси като: Разбирам ли какво ми казва той/тя? Той/тя разбира ли 
ме? Какви са чувствата, съпътстващи казаното от него/нея? Какъв е контекстът на историята, 
която ми разказа? Каква е референтната рамка на лицето? Някои от насоките за активно 
слушане по време на разследването в наказателния процес са следните: 

 Изберете да слушате и се съсредоточете върху жертвата.  
 Не се разсейвайте (погледи встрани, разглеждане на документи, справка за часа). 
 Не смесвайте съдържанието с поднасянето му – приемете, че жертвата има да ви каже 

нещо важно, дори ако тя се затруднява да го изговори. 
 Проявете емпатия към лицето – опитайте се да се поставите на негово място. 
 Използвайте въображението си и влезте в положението на жертвата. 
 Концентрирайте се и се опитайте да си представите неговата/нейната референтна 

рамка и гледна точка. 
 Не позволявайте времето да ви притиска, когато това е възможно. 
 Не прекъсвайте – оставете жертвата да завърши това, за което говори. 
 Запомнете ключови фрази или използвайте асоциации, за да запомните специфични 

аспекти от историята. 
 Наблюдавайте интонацията, височината и силата на гласа и стила на говорене. 
 Обръщайте внимание върху израженията на лицето и други невербални знаци. 
 Дайте време на лицето да направи преоценка, да си спомни подробности или да 

поправи свои грешки и го оставете да продължи, когато е готово. 
 Използвайте прости жестове или фрази, за да демонстрирате, че слушате. 
 Задавайте въпроси, които насърчават мисленето. 
 Реагирайте неутрално. 
 Използвайте перифраза или поясняващи въпроси, за да потвърдите, че сте разбрали 

правилно историята. 
 Помислете върху казаното, преди да дадете обратна връзка. 
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Приложение 3 – Заземяващи упражнения  

Това приложение включва списък с четири заземяващи упражнения, които могат да се 
използват по време на разследването в наказателния процес, когато жертвата има 
ретроспекции. Упражненията са взети от Наръчника „Психично здраве и насилие, основано на 
пола“ на базата данни „Информация за здравето и правата на човека“. Базата данни е 
финансирана от норвежката неправителствена организация „Проект за психично здраве“ и 
има за цел споделянето на информация за психично здраве и нарушения на правата на 
човека. Това упражнение беше избрано, тъй като по-специално жертвите на насилие, 
основано на пола, са често силно травмирани, а Наръчникът е наличен на няколко езика 
(английски, испански, руски, арабски, португалски, непалски и украински). Важно е да се 
подчертае, че ВСИЧКИ участници в системата на наказателното правосъдие могат да 
използват тези инструменти през целия процес, тъй като те са от решаващо значение при 
следването на подход, отчитащ преживяната травма.  

Упражнение за заземяване 1 – Да почувствате тежестта на тялото си (5 минути) 
Източник: HHRI 2016: 47 
 
Това упражнение помага на жертви, които са „замръзнали“ или вцепенени да се фокусират 
върху настоящето. То активира мускули в торса и краката, което дава усещане за физическа 
структура. Когато сме съкрушени, мускулите ни често преминават от крайно напрежение към 
колапс; от състояние на активна защита (бий се и бягай) до подчинение и отпуснатост отвъд 
обичайното (хипотония). Когато сме в контакт с тялото си, е по-лесно да понасяме определени 
чувства. Можем да удържим преживяното и да овладеем чувството на фрагментация (че сме 
съкрушени) по-добре. Помолете жертвата да: 

 Да усети краката си на земята. Пауза от пет секунди.  
 Да усети тежестта на краката си. Да задържи така за пет секунди.   
 Да се опита да тъпче с крака и бавно да ги мести отляво надясно, ляво, дясно, ляво, дясно. 

Жертвата трябва да усеща как задните ѝ части и бедрата ѝ допират седалката на стола. Да 
продължи така пет секунди.  

 Да усети как гърбът ѝ опира облегалката на стола.  
 Останете така и попитайте дали жертвата усеща някаква разлика. 

 
Упражнение за заземяване 2 – Преориентация към настоящето (10 минути) 
Източник: HHRI 2016: 158 
 
Това упражнение помага на жертвите, които са „замръзнали“ в състояние на пълно 
вцепенение. Провеждащият разпита трябва да помогне на жертвата да използва сетивата си, 
за да се постанови изцяло в настоящия момент и да се почувства в безопасност. Помолете 
лицето да се огледа и да изброи три неща, които вижда.  

 Погледнете към нещо (предмет, цвят и т.н.). Кажете на себе си какво виждате.  
 Назовете три неща, които чувате. Послушайте звук (музика, гласове, други звуци). Кажете 

на себе си какво чувате.  
 Назовете три неща, които усещате чрез допира си. Докоснете нещо (различни материи, 

различни обекти). Кажете на себе си какво докосвате.  
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Упражнение за заземяване 3 – Мечешка прегръдка (5 минути) 
Източник: HHRI 2016: 159 
 
Това упражнение успокоява развълнувалите се жертви. То също така помага на „замръзнали“ 
пострадали да се съсредоточат върху тук и сега. Кажете на лицето да кръстоса ръцете си 
отпред и да ги притегли към гръдния си кош. С дясната си ръка да хване горната част на лявата 
си ръка, а с лявата ръка да хване горната част на дясната си ръка. Да натисне леко и да 
придърпа ръцете навътре. Да задържи прегръдката за известно време. Да задържи 
напрежението и да го изпусне. След това да задържи прегръдката още малко и отново да 
отпусне.  

Упражнение за заземяване 4 – Броене на дъх (4 минути) 
Източник: HHRI 2016: 160 
 
Помолете жертвата да седне в удобна позиция с изправен гръбначен стълб и с леко наведена 
напред глава. Помолете го/я внимателно да затвори очи и да поеме дълбоко въздух няколко 
пъти.  

 Упражнението започва, като жертвата брои „едно“ наум, когато издиша.  
 При следващото издишане отброява „две“ и така до „пет“.  
 След това започва нов цикъл, с отброяване „едно“ при следващото издишане.  
 Повторете пет пъти.  

Никога не бройте след пет, и то при издишване. Ще забележите, че вниманието на жертвата 
е разконцентрирано, когато той/тя брои до 8, 12 и т.н. 
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Приложение 4 – Какво да правим и какво да не правим при комуникацията с различни 
култури  

Работата с чуждестранни жертви и/или жертви с емигрантски произход или принадлежност 
към културни и/или етнически малцинства изисква мултикултурни умения и чувствителност. 
Ето защо е важно да се следват принципите за комуникация, заимствани от „Трафик на хора: 
какво да правим? – Практическо ръководство за здравни специалисти, правоприлагащи 
органи, НПО и гранични полицаи“ (2014 г.) на Payoke. Авторите са адаптирали тези принципи, 
за да се прилагат в общуването с жертви на престъпления изобщо.  

Да Не 
Осведомете се за другите култури. Научете 
повече за тях, за да разберете как ценностите 
могат да влияят върху действията и поведението 
на хората. 

Недейте да обобщавате в прекалено големи 
мащаби или да развивате стереотипи по 
отношение на култури въз основа на 
взаимодействието си с отделни лица. 

Не забравяйте, че докато културата може да 
формира начина, по който човек действа или 
реагира в различни ситуации, сама по себе си тя 
не определя изцяло човека. Има и други 
фактори, които влияят върху това как човек 
действа, възприема събития или тълкува 
ситуации. 

Не съдете културата на жертвата през призмата 
на своята собствена култура. Разберете, че 
съществуват различия, като нито една култура не 
е по-висша или нисша от друга. 

Търсете активно възможности да научите повече 
за други култури. Правете проучвания, 
посещавайте събития, организирани от различни 
етнически и културни общности, говорете с 
лидери на културни групи или научете няколко 
фрази на техния език. 

Не бъдете „културно сляп“, като приемате, че 
всички сме едни и същи, с еднакви модели на 
поведение и реакции. Признайте, че 
съществуват културни разлики и тълкуването на 
ситуацията може да се различава в различните 
култури.  

Не забравяйте, че подходящото поведение и 
език в другите култури могат да са различни от 
вашите собствени. Научете кои невербални 
знаци може да са обидни или объркващи за хора 
от конкретни култури и приспособете езика си 
към техните нужди. 

Не очаквайте незабавно приемане от жертвата 
на Вашата култура или културни ценности. 
Очаквайте известна съпротива и объркване, 
докато жертвата осмисля обстановката около 
себе си. 

Отчетете факта, че жертвите са в културна среда, 
различна от тяхната, и затова могат да чувстват 
загуба на самоличността си. Разберете 
необходимостта им да запазят културната си 
идентичност, докато се интегрират във Вашата 
култура. 

Не подценявайте трудностите, които някои 
жертви могат да изпитват в процеса на 
адаптиране към Вашата култура. Дайте им време 
да преминат през нормалните процеси на 
културна адаптация. 

Зачитайте еднакво всички жертви, независимо 
от страната им на произход. 

Не се отнасяйте различно към хората поради 
културата им на произход. Отнасяйте се към 
всички жертви с еднакво уважение, независимо 
от техния произход и култура. 

Отнасяйте се към всяка жертва като към отделно 
човешко същество, независимо от страната и 
културата й на произход.  

Не правете обобщения за хората от различните 
континенти (азиатци, африканци, европейци). Не 
забравяйте, че всеки континент се състои от 
отделни държави, провинции, територии, 
области, етнически и културни общности. 

Слушайте активно и с емпатия. Опитайте се да си 
представите себе си в положението на жертвата. 

Не се страхувайте да помолите жертвата да Ви 
обясни нещо, ако не разбирате. Уверете се, че 
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сте получили необходимата информация, която 
ще бъде от най-голяма помощ за жертвата.  
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