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Инициативата „Развитие на практики по идентификация, 

оценка и насочване на жертвите на престъпления в 

съответствие със законодателството на ЕС“

• Партньори от Гърция, Австрия, Кипър, Естония, Ирландия и 

Италия + изследвания за Испания, Португалия, Полша, 

Нидерландия, Финландия

• Цели чрез интервюта с професионалисти от правната, 

социалната и здравната сфера да опише националните 

практики, свързани с пострадалите

• Краен продукт: сборник с добри практики от страните – членки 

на ЕС и критерии за оценка на съответствието на националните 

практики с правото на ЕС

• Един от най-важните компоненти – идентифициране на добри 

практики от страните членки

• Български добри практики – центрове за превенция на 

насилието и престъпността, НСПКПП



Полша – „Синята карта“

• Пилотна програма през 1997 г., въведена през 1998 г.

• Регулира взаимодействието между социалните служби, 

полицията, здравните власти, училищата и т.н. в 

насочването на жертвите на домашно насилие и 

престъпления

• Синя карта А – попълва се от полицейски, социален 

служител, лекар или представител на общината в 

присъствието на предполагаемата жертва, служи за 

документиране на предприетите действия за бъдещия 

наказателен процес;

• Синя карта Б – информация за пострадалия – инструкции, 

информация за и задължения на полицията и другите 

ангажирани институции  3



„Синя карта“ - продължение

• Синя карта В – попълва се при срещата на 

формирания интердисциплинарен екип с 

пострадалото лице и съдържа индивидуалния, 

консултиран с него план за подпомагането му; 

• Синя карта Г – попълва се при срещата на 

интердисциплинарния екип с предполагаемия 

извършител; 

• Всички отрязъци на синята карта се предават на 

полицията и прокуратурата да послужат в рамките 

на наказателното производство
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Домът на децата - Естония

• Пилотен проект от януари 2017 г. в Талин

• Интердисциплинарна услуга за деца – предполагаеми 

жертви на сексуална злоупотреба

• Под един покрив – полиция, служители по закрила на 

детето, психолози – разследването се провежда на 

място

• Взаимодействие между социалната служба, полицията, 

прокуратурата, института по съдебна медицина, 

детската болница и общината

• Дава се и информация за последващи услуги, към 

които да се обърнат детето и семейството му
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Интернет полицейски инспектори - Естония

• Трима, общуват на естонски, руски и английски

• Присъстват във Facebook, Twitter, Rate, Skype

• Отговарят на писма и сигнали, изпратени от граждани 

чрез тези комуникационни платформи, както и по 

електронна поща

• Дават съвети във връзка с измами, пътнотранспортни 

нарушения

• Към тях могат да се отправят жалби за извършени 

престъпления

• Провеждат обучения на деца и възрастни по интернет 

безопасност
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Въпроси?

Благодаря за вниманието!

http://victimspractices.eu/

http://www.csd.bg/
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