
Позиция на Национална мрежа за децата относно новия проект на ЗИД на Закона 

за защита от домашното насилие 

Национална мрежа за децата всякога системно и ангажирано се е застъпвала за по-

съвършена регулация на превенцията и защитата от насилие над деца у нас, в т.ч. домашно 

насилие, като е възвела това в една от най-приоритетните свои каузи. В тази връзка, по 

отношение на предложения от МП и одобрен от МС на 13.07.2022 г. проект на ЗИД на ЗЗДН 

(„Проекта“), ние от НМД заявяваме следното: 

• Приветстваме прилагането на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на 

пострадали от домашно насилие; намираме за положително това, че в Проекта е 

поставен особен акцент върху превенцията, в т.ч. върху специализирани услуги и 

програми за защита, помощ и подкрепа на пострадалите лица, вкл. деца, както и за 

преодоляване на гнева и справяне с агресията на извършителя; подкрепяме 

предложената разпоредба, нормираща изрично насочването на пострадалите деца 

към специализирани услуги; 

• Приветстваме предложението за създаване на Национален съвет за превенция и 

защита от домашно насилие към Министерски съвет, както и предвидената 

възможност граждански организации от сектора да участват в състава му с право на 

глас; 

• Подкрепяме предложението съдът, разглеждащ дело по ЗЗДН, в хипотеза на общо 

дете между пострадалия и извършителя, да направи задължителна преценка за 

налагане на мярка на защита на детето; 

• Оценяваме положително и предложеното решение съдът да има възможност да 

постанови режима на лични отношения между детето и родителя-извършител да се 

извършва в защитена среда; 

• Подкрепяме удължаването на преклузивния срок за подаване на молба за 

незабавна защита от ДН от едномесечен на тримесечен; 

• Подкрепяме предвидената в Проекта възможност молбите за защита да могат да се 

депозират в районния съд по мястото на извършване на насилието / по 

местопребиваване на пострадалото лице; 

• Подкрепяме концепцията за създаване и поддържане на национална 

информационна система и единен национален регистър за случаите на домашно 

насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български 

граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на 

юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от 

домашното насилие; 

• Подкрепяме удължаването на срока на действие на Националната програма за 

превенция и защита от домашното насилие от една на три години. 

Същевременно, като пропуск и слабост на Проекта отчитаме, както следва: 



• Невключването на конкретни легални дефиниции на видовете насилие (напр. 

психическо, емоционално, физическо, икономическо насилие), които биха 

позволили унифицирано тълкуване от отговорните институции;  

• Отказа в Проекта да бъде включено изменение на чл. 2, така щото текстът „спрямо 

лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка 

или във фактическо съпружеско съжителство“ да съдържа допълнението „и в 

интимна връзка“, респ. ЗЗДН да отговаря на социалните реалности у нас (а именно 

домашно насилие в интимни отношения, без сключен брак и без установено 

фактическо съпружеско съжителство между извършителя и жертвата). 

В заключение, считаме, че Проектът на ЗИД на ЗЗДН категорично е стъпка напред към 

създаването на по-съвършена и справедлива уредба на превенцията и закрилата от 

домашно насилие, в т.ч. над деца, макар и да остават нерешени редица предизвикателства 

пред прилагането на Закона за защита от домашното насилие и пред ефективната 

превенция и закрила от ДН у нас.  

 

 


