
ВОДЕНЕ 
НА 

СЛУЧАЙ

Джобен наръчник 
за водене на случай в помощ на 
професионалисти, работещи с 

пострадали от насилие



Използвани съкращения

ДСП - Дирекция “Социално подпомагане“

ДПС - Детска педагогическа стая

ЗЗДН - Закон за защита от домашно насилие 

МКБППМН - Местна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни 
непълнолетни

НК - Наказателен кодекс

НПО - Неправителствена организация

ОЗД - Отдел “Закрила на детето“

РДСП - Регионална дирекция “Социално подпомагане“ 

РКМРСДН - Регионален координационен механизъм за 
реакция в случаи на домашно насилие1 

ЦОП - Център за обществена подкрепа

ЦСРИ - Център за социална рехабилитация и интеграция

1 Бележките за Регионалния механизъм са приложими за областите, 
в които съществува разписан механизъм за взаимодействие между 
институциите.
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Воденето на случай на лице, пострадало от физическо, 
психическо и сексуално насилие, неглижиране, и на лице, 
упражняващо насилие, е оказване на помощ, така че тя да 
отговаря на индивидуалните потребности, обединявайки 
отговорността за оценката и координирането на услугите в 
лицето на един персонално избран професионалист (социален 
работник, психолог, психиатър) или екип.

Това е една подкрепяща роля, която изисква толерантност, 
разбиране към хората в нужда, към уязвимите групи, към 
пострадалите от насилие и към децата в риск. 

В същото време това е една трудна и отговорна задача, 
която изисква активно участието в живота на клиента със 
своя лична позиция и убеждение.

Поддържайки договорени връзки с клиентите, водещите 
на случаи постоянно оценяват появяващите се потребности 
и ресурсите, планират и се намесват за постигането на най-
добро предлагане и проследяват случая, за да могат да осигурят 
желания резултат. 

Защо се казва “подкрепяща” роля? 

Защото ние,  водещите на случаи, работим и трябва да 
работим в мрежа и в партньорство с абсолютно всички 
институции с цел да се подобри състоянието на тези уязвими 
хора, пострадали от насилие. 

През целия период на работа водещите на случай активно 
подкрепят своя клиент, като действат като терапевти и 
консултанти, изпълняват ролята на застъпници за своите 
клиенти или на посредници при контактите им с други помагащи 
служби.

Връзката между водещия на случай и клиента е от основно 
значение, а даването на обратна връзка по случая на всички 
ангажирани в мултидисциплинарния екип е ключово по пътя 
към самостоятелността и самоувереността на клиента и 
успешното приключване на случая.
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РАБОТАТА ПО СЛУЧАЙ Е  
ДВИЖЕЩ СЕ МЕХАНИЗЪМ

МРЕЖА  

от Специалисти от различни области във физическото 
и психическо здраве, правоохранителната и правоза-
щитна система, просвета, култура и образование, админи-
стративната власт, трудова заетост.
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КЛИЕНТОЦЕНТРИРАН ПОДХОД

За да се помогне ефективно на нуждаещото се лице, трябва 
то да е „в центъра”. Водещият на случая: 

 X Oпосредява връзката между него и социалната среда, 
семейството, различните видове институции. 

 X Aнгажира всички ключови фигури в оценката и последва-
щите дейности, увеличавайки значително приемствеността и 
подкрепата.

Община

Съдебна 
медицина,  
Бърза помощ, 
Лекар

Клиент и  
Водещ случая

Полиция

Адвокат

Доставчик на 
услуги/НПО

Прокурор
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 Воденето на случай при дете, пострадало от насилие, 
следва същия принцип, като поставя в ролята на основен под-
крепящ  социалния работник от Отдел “Закрила на детето”. 

Освен Отдел “Закрила на детето” при работата с 
деца имаме и други ключови специалисти като Детска 
педагогическа стая (ДПС), РУО, както и Местната комисия 
за борба с противообществените прояви на малолетни 
непълнолетни (МКБППМН).

Детска 
педагогическа 
стая

Съдебна 
медицина,  
Бърза помощ, 
Лекар

Дете и Отдел  
“Закрила на 

детето”

МВР

Адвокат

Доставчик на 
услуги/НПО

Съд

Ресурсен 
център

Доставчици на 
услуги/ЦОП

РУО

МКБППМН

Родител
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Специализираните служби, които най-често се въвличат 
и биват ангажирани за реакция при работа с лица и деца, 
засегнати от домашно насилие, са:

Съд

 X Осигурява професионалист, който 
да участва в работата на Регионалния 
механизъм.

 X Поддържа база данни за образуване 
на молби по Закона за защита от 
домашното насилие и налага мерки за 
защита по реда на ЗЗДН.

 X Насочва пострадалите лица към 
програми за възстановяване и задължава 
извършителите да посещават специа-
лизирани програми.

Прокуратура

 X Осигурява професионалист, който 
да участва в работата на Регионалния 
механизъм.

 X Образува наказателно производ-
ство, когато домашното насилие със-
тавлява престъпление от общ характер 

и образува наказателно производство по чл. 296, ал. 1 от НК 
при нарушаване на Заповед за защита.
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Областна дирекция на  
Министерство на 
вътрешните работи

 X  Осигурява служители от РУ на МВР по 
настоящ адрес на пострадалото лице, които 
да участват в Регионалния механизъм.    

 X  При опасност за живота или здравето 
на пострадалото лице предприема мерки 
съгласно Закона за Министерството на 

вътрешните работи.

 X В случаите на полицейска закрила осигурява охрана 
и съпровождане на засегнатите лица и деца до местата 
за настаняване при настаняване от Дирекция “Социално 
подпомагане” (ДСП) / Отдел “Закрила на детето” към ДСП. 

 X Информира ДСП/ОЗД при данни за насилие над дете, 
лице, поставено под запрещение, или лице с увреждане. 

 X Насочва към услуги в подкрепа на лица и деца, постра-
дали от домашно насилие.

 X Насочва към доставчик на услуги в подкрепа на лица и 
деца, пострадали от домашно насилие - НПО/ЦОП.

 X Сезира прокуратурата при нарушаване на Заповед за 
защита.

 X Поддържа база данни за изпълнение на мерките по чл. 5, 
ал. 1, т. 1, 2 и 3 на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).
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Регионална дирекция 
“Социално подпомагане”

 X  Осигурява служител от РДСП, който да 
участва в Регионалния механизъм.    

 X  Възлага на служителите от ДСП/ОЗД 
правомощия и задължения за извършване 
на действия и съдействия на областно 
ниво, съобразно компетентността си като 
представители на ДСП в мултидисципли-
нарните екипи.

 X Осигурява методическа подкрепа на място на служи-
телите на ОЗД/ДСП, включени в мултидисциплинарните 
екипи при извършване на действия по Регионалния  механизъм.

 X Изготвя стратегии за развитието на социалните 
услуги в съответната административна област.

Дирекция  
“Социално подпомагане”

 X  Осигурява служители от ДСП/ОЗД по 
настоящ адрес на пострадалото лице, които 
да участват в Регионалния механизъм.    

 X  Възлага на служителите от ДСП/ОЗД 
правомощия и задължения за извършване 
на действия и съдействия на местно 
ниво, съобразно компетентността си 
като представители на ДСП в мулти-
дисциплинарните екипи.

 X Осигурява методическа подкрепа на място на служи-
телите на ОЗД/ДСП, включени в мултидисциплинарните 
екипи при извършване на действия по Регионалния  механизъм.
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 X При случаи на деца, пострадали или в риск от насилие, 
и при кризисна интервенция предоставя на Областните 
структури на МВР всички координати за връзка (телефон, 
включително мобилен, имейл, факс, адрес и др.) с определените 
служители на всяко ДСП/ОЗД и активно действащите 
доставчици на социални услуги.

 X Внася молби до РС по ЗЗДН при данни за насилие на дете, 
лице, оставено под запрещение или лице с увреждане. 

 X Подпомага лицата, пострадали от домашно насилие 
(социална подкрепа, еднократни помощи, други).

 X Поддържа база данни за изпълнение на мерките по чл. 5, 
ал. 1, т.4 и 6 от  ЗЗДН. 

Отдел “Закрила на детето” към ДСП   

 X  Организира работата на екипите към 
Регионалния координационнен механизъм, 
когато дете е пострадало от насилие или е 
в риск.

 X  Осигурява служители от ОЗД по настоящ 
адрес на пострадалото дете, които да 
участват в Регионалния координационен 
механизъм.    

 X  Води статистика за децата, пострадали 
от насилие.   
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Кметовете на общините/
Кметствата

 X  Осигуряват служители от подчинената 
им местна администрация по настоящ адрес 
на пострадалото лице и/или дете, които да 
участват в Регионалния механизъм.  

 X  Възлагат на служителите от местната 
администрация правомощия и задължения 
за извършване на действия и съдействия на 
местно ниво, съобразно компетентността 
си като представители на местната власт 

в мултидисциплинарните екипи.

 X Следят за изпълнението на поставени задачи по 
реда на чл. 7, ал. 5 от Закона за закрила на детето от 
мултидисциплинарните екипи на местните структури и 
оказват методическа подкрепа на служителите, определени 
да действат в мултидисциплинарните екипи от името на 
кметовете.

 X Информират ДСП/ОЗД при данни за насилие над дете.

 X Насочват към доставчик на услуги в подкрепа на лица и 
деца, пострадали от домашно насилие - НПО/ЦОП/ЦСРИ.

 X Обезпечават дейности по превенция.

 X Подпомагат лицата, пострадали от домашно насилие 
(общински жилища, еднократни помощи, други).
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Бърза помощ, Съдебна 
медицинa, Личен лекар

 X Осигуряват преглед на 
пострадалото лице или дете с оглед 
изготвяне на съдебно-медицинско 
удостоверение.  

 X Насочват към доставчик 
на услуги в подкрепа на лица и деца, 
пострадали от домашно насилие - 
НПО/ЦОП/ЦСРИ.

Регионално управление 
на образованието

 X В случаите, в които се 
установи или е подаден сигнал, че 
деца или младежи са пострадали 
от домашно насилие, директорите 
на училищата, детските градини 
и обслужващите звена по места са 
задължени незабавно да подават 
първоначална информация в РУ на 
МВР и на съответните ДСП и ОЗД. 

 X Информира ДСП/ОЗД при данни за насилие над дете.

 X Насочва към доставчик на услуги в подкрепа на лица и 
деца, пострадали от домашно насилие - НПО/ЦОП/ЦСРИ.
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Адвокатска колегия

 X  Осигурява адвокат/и от Адвокатската 
колегия в съответния областен град, които 
да участват в Регионалния механизъм.

 X  Насочва към доставчик на услуги в 
подкрепа на лица и деца, пострадали от 
домашно насилие - НПО/ЦОП/ЦСРИ.

 X  Определя служебни процесуални предста-
вители, неподценяващи проблема домашно 
насилие.

Доставчици на социални 
услуги за лица и деца, 
пострадали от домашно 
насилие

 X  Осигуряват съответните специалисти 
с цел оказване на психологическа и/или 
социална подкрепа на пострадалото лице.

 X  Предоставят своевременно съответната 
услуга на пострадалото лице (вкл. и рези-
дентен тип, в случай на настаняване извън 
семейството като мярка за закрила). 

 X Информират ДСП/ОЗД при данни за насилие над дете, 
лице, поставено под запрещение, или лице с увреждане.

 X Подават сигнал към органите на ОД на МВР, когато 
има данни за непосредствена опасност за живота и здравето 
на пострадалото от домашно насилие лице.
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Фондация „П.У.Л.С.”

Фондация “П.У.Л.С” е лицензиран доставчик на социални услуги за 
лица и деца, в т.ч. активно работи с целевите групи - “лица и деца в 
риск, пострадали от различни форми на насилие и трафик”, както 
и “лица и деца с наркотична зависимост и други рискови групи”, 
предлагайки както превантивни програми, така и програми 
за рехабилитация и интеграция. Организацията предоставя 
Комплекс от социални услуги в подкрепа на хора, пострадали от 
насилие, който включва: 

 X Център за социална рехабилитация и интеграция 
“Татяна Арсова”: предлага комплексни услуги, насочени в 
помощ и подкрепа за лица и деца в риск, пострадали от насилие, 
трафик и други рискови групи, като основна част от програми 
по възстановяване.

 X Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, 
пострадали от насилие и/или в риск”: вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното виктимизиране; 
защита; възстановяване и реинтеграция на пострадалите от 
насилие.

 X Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, 
пострадали от трафик и/или в риск”: вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното виктимизиране; 
защита; възстановяване и реинтеграция на жертвите на 
трафик.

 X Програма за консултиране на упражняващите насилие: 
предлага редица мерки от грижи за осмисляне, осъзнаване и 
преработване на насилническото поведение.

 X Здравна програма за намаляване на щетите от социално 
значими заболявания.

 X 24-часова телефонна линия за пострадали от насилие 
076/60 10 10 и 076/60 33 60 – телефонно консултиране.

През 2016 г. по инициатива на Фондация “П.У.Л.С.” в град  
Перник беше разписан и приет Регионален координационен механи-
зъм за реакции в случаи на домашно насилие. Споразумението за 
сътрудничество между институциите е достъпно на сайта на 
организацията: www.pulsfoundation.org 
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