
Идентифициране, индивидуална 

оценка на нуждите и насочване на 

пострадалите от престъпления –

добри практики от страните членки

Миряна Илчева, научен сътрудник, Правна програма, 

Център за изследване на демокрацията



2

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, Зона ЗаКрила



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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Линейка по съдебна медицина - Австрия

• Проект на медицинския университет в Грац и института 

„Лудвиг Болцман“;

• Пострадали от насилие, пренебрегване и злоупотреби –

могат да си запазят час или просто да потърсят 

линейката; 

• Могат да получат съвети и насочване към подпомагащи 

служби – и при съгласие да бъдат прегледани; 

документация на нараняванията и запазване на 

материал за 6 месеца;

• 24 часа в денонощие, независимо от евентуална 

подадена жалба

• Работа с лични лекари и др.
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Междуинституционални процедури за 

пострадали от домашно насилие - Кипър

• Консултативен съвет за превенция и борба с домашното 

насилие – представители на институции и НПО;

• Наръчник за междуинституционални процедури по 

случаи на домашно насилие – ясни процедури и роли на 

работещите „на първа линия“;

• Социални служби, полиция, здравни служби, 

образователни институции, правна помощ и НПО;

• Одобрен от Министерския съвет през 2002 г.;

• В процес е на разделяне на два наръчника – за 

възрастни и за деца. 
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Въпроси?

Благодаря за вниманието!

http://victimspractices.eu/

http://www.csd.bg/
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