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Институциите, ангажирани с подкрепа и функциониране на Координационния механизъм за
работа с деца в риск от насилие, според различните нормативни документи са следните:
 Министерство на вътрешните работи
Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на насилие или риск от насилие над
дете, като пряко и непосредствено предотвратяват последващите актове на риск от повторна
или последваща виктимизация. В зависимост от компетенциите на отделните дирекции
служителите проследяват изпълнението на заповедите за защита, задържат нарушителите или
осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Също така те участват в работата на
мултидисциплинарни екипи, при нужда правят индивидуална оценка на случая, а за целите на
разследването провеждат и специализиран разпит на детето.
 Министерство на труда и социалната политика
Координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на България за гарантиране
на правата и защита на децата. Прякото изпълнение на политиката в тази област е сфера на
дейност на Агенцията за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане
– подпомага разпознаването на пострадалите лица, инициира чрез териториалните си структури
(дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за
защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални
услуги в общността за помощ и подкрепа. Структурите на Агенцията имат преки ангажименти за
проследяване на изпълнението на част от заповедите за незабавна защита.При случаи на деца,
пострадали от домашно насилие, териториалните поделения на Агенцията прилагат
Координационния механизъм за работа с деца, пострадали от насилие или в риск от насилие, и
за взаимодействие при кризисна
интервенция, като след извършената оценка определят и прилагат мерките
за закрила съгласно Закона за закрила на детето.
 Министерство на правосъдието
Подпомага приложението на Закона за защита от домашно насилие и Закона за закрила на
децата, като събира данни за съдебните решения и инициира промени за подобряване на
ефективността при прилагането на закона. Министерството е отговорен орган за обявяването на
конкурсната процедура, определянето на насоките за кандидатстване, оценяването на
проектните предложения за превенция и защита от домашно насилие и деца в риск и
отпускането на средствата, които се определят ежегодно със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на
Министерството по смисъла на чл.6 от Закона за защита от домашно
насилие.
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 Държавна агенция за закрила на детето
В качеството на специализиран орган към Министерския съвет за ръководство, координация и
контрол в областта на закрилата на детето проследява случаите на деца,
пострадали от домашно насилие или такива в риск. По силата на Координационния механизъм
за работа с деца, пострадали от насилие и в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция приема сигнали за случаи на деца,
пострадали от домашно насилие, и сигнализира органите за закрила на
териториално ниво.
 Министерство на образованието и науката
В рамките на образователните институции (детски градини, училища) се разпознават случаите
на деца пострадали от домашно или друг вид насилие и се насочват към Отдел „Закрила на
детето” към Дирекция „Социално подпомагане“ или към социални услуги в общността. В
процеса на възстановяване от преживяната травма образователните институции оказват
съдействие и подкрепа на децата при преместване в ново учебно
заведение поради смяна на местоживеенето на подкрепящия родител.
 Министерство на младежта и спорта
В качеството си на ведомство, отговорно за развитието и изпълнението на младежката и
спортната политика, следва да популяризира Координационния механизъм сред
младежките и спортните организации в страната с цел насочване на тяхното
внимание към идентифициране и своевременно предоставяне на психологическа помощ и
подкрепа на млади хора, жертви на различни видове злоупотреба и насилие.
 Министерство на здравеопазването
Чрез Центровете за спешна медицинска помощ и звената за спешна медицинска помощ
осигурява на пострадалите от насилие медицинска помощ при спешни състояния. При
поискване личните лекари и лекарите от различните лечебни заведения предоставят на
пострадалите лица медицински документ, удостоверяващ наблюдавано състояние по смисъла
на Закона за защита от домашно насилие и Закона за закрила на детето.

-

Доставчици на социални услуги:
Юридическите лица с нестопанска цел оказват подкрепа на пострадалите от домашно
насилие, като им предоставят както социални услуги по смисъла на Закона за социалното
подпомагане и Правилника за приложението му, така и специфични услуги за пострадали
от различни форми на насилие, които включват социална, юридическа и психологическа
помощ и подкрепа.
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-

Общините като доставчици на социални услуги – оказват подкрепа на пострадалите от
домашно различни типове насилие като им предоставят социални услуги по смисъла на
Закона за социалното подпомагане и Правилника за приложението му. По смисъла на
Закона за защита от домашно насилие и Закона за закрила на детето общините си
взаимодействат с изпълнителната власт и с юридическите лица с нестопанска цел,
работещи в защита на пострадалите лица. Общините в качеството си на орган по
настойничество и попечителство, съгласно Семейния кодекс – кметът на общината или
упълномощено от него длъжностно лице може да прави промени в настойническия
съвет, когато това е в интерес на поставеното под запрещение лице (за случаите, когато
жертва на насилие е лице, поставено под запрещение).

1. Представителство на Координационния механизъм (КМ)
КМ е приет е на 15 март 2010 г, след подписване на споразумение между органите за Закрила
на детето по смисъла на чл. 6 А от Закона за закрила на детето.
Основна цел:
•

Да регламентира конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти
при случаи на деца в риск – жертви на насилие или в случаи, при които е необходима
кризисна интервенция

Конкретни цели на партньорството са:
а/ обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективно
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие/в риск от насилие;
б/ постигане на консенсус по всички цели и аспекти на Координационния механизъм;
в/ изясняване и разпределяне на основните права, задължения, процедури и подходи на
участниците при прилагането на Координационния механизъм;
г/ регламентиране на отношенията между страните, с оглед създаване на
мултидисциплинарни екипи на местно ниво, с център дирекция „Социално
подпомагане”/отдел „Закрила на детето (ДСП/ОЗД).
Стъпки да въвеждане на Координационния механизъм:
•

Включване в общинските програми за закрила на детето.

The content of this document represents the views of the author only and is
his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

Finding, Investigating, Redress and Support

This project has received funding from the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant
agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017

e-mail: info@kidsprotect.eu, web: www.kidsprotect.eu

•

Отговорностите, описани в Координационния механизъм се включат в длъжностните
характеристики на професионалистите, назначени като държавни служители или по
трудово правоотношение към органите на изпълнителната власт.

•

Органите по закрила на детето на национално/местно ниво се ангажират с
предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за предотвратяване на
риска за дете, жертва/в риск от насилие

•

Задължително се създават и функционират междуведомствени мултидисциплинарни
екипи на местно ниво, които работят до приключване на случая

Представителства по Координационния механизъм:
•

На Централно ниво това са Задължително представени органи за закрила на детето,
съгласно чл.6 от Закона за закрила на детето: министърът на труда и социалната
политика, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието, младежта и
науката, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на
културата, министърът на здравеопазването, както и председателят на Държавната
агенция за закрила на детето, Изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане, Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в
Република България и Главния прокурор на Република България

•

На местно ниво, с център дирекция „Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето
(ДСП/ОЗД), включва създаване на мултидисциплинарни екипи, с представители на
изпълнителната власт, ангажирани по Координационен механизъм за взаимодействие
при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при
кризисна интервенция. Институционална подкрепа за сформирането на екипите на
местно ниво се осигурява от кмета на общината, като орган за закрила на детето на
местно ниво.

•

Сигналът за дете в риск може да бъде получен от Дирекция „Социално подпомагане”,
Държавната агенция за закрила на детето или МВР, съгласно чл.7 от Закона за закрила на
детето.

•

Според Координационния механизъм, този сигнал трябва да бъде изпратен незабавно и
задължително към Дирекция „Социално подпомагане”, ако е получен в ДАЗД или в МВР

•

При случаите на деца, които са от смесен брак и/или от български произход в чужбина,
сигналът, освен към органите по-горе, се изпраща и към Министерство на външните
работи.
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Задължителни участници в Координационния механизъм:
- Дирекция „Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето” – социален работник,
който е водещ мултидисциплинарния екип и който извършва първоначалното оценяване на
сигнала;
- Представител/и на кмета на общината, района или кметството;
- Представител на Районните управления на МВР по места – районен инспектор, или
инспектор Детска педагогическа стая, или оперативен работник и др.;
Алтернативни участници 1 в Координационния механизъм:
- Регионален център по здравеопазване; личен лекар на детето, представител на
„Спешна помощ”, завеждащ отделение в лечебното заведение подало сигнала и др.;
- Регионален инспекторат по образованието към Министерство на образованието,
младежта и науката; директор на училище, детска градина или обслужващо звено, класен
ръководител на детето или групов възпитател, училищен психолог (педагогически съветник)
и др.;
- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни;
- Районен съдия;
Алтернативни участници 2 в Координационния механизъм:
- Районен прокурор;
- Управителен орган на социална услуга - резидентен тип и други по преценка на
ДСП/ОЗД (ако се издава заповед за извеждане на детето извън семейството и настаняването
му в услуга - резидентен тип), ако и когато следва да се ползва такъв;
- Специалист при доставчик на социална услуга в общността, ако и когато следва да се
ползва такъв.
2. Принцип на организация и действие на Координационния механизъм
Водещи принципи на КМ:
-

Спешна подкрепа и защита.
Свободен личен избор на пострадалия.
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-

Защита на най-добрия интерес на пострадалото лице.
Своевременни и координирани действия на мултидисциплинарния екип.
Професионална конфиденциалност.
Защита на най-добрия интерес надетето в случай на конфликт на интересите на
родителите и детето.
Зачитане и уважение на достойнството на пострадалото лице без стигматизиращо
отношение.

Налице са няколко основни принципни положения, базирани на нормативни документи, които
са основополагащи и трябва да се вземат, като отправна точка за вземане на решение как да се
организират и проведат действия с дете, участник в правни процедури:
a. Защита на правата и най-добрия интерес на детето
Принципът за защита на правата и на най-добрите интереси на детето (ЗПНДИД) нормативно е
изведен в Конвенцията за правата на детето (КПД). В практиката относно разпитите на деца е
необходимо този принцип да се приложи на всеки етап от работата с дете и от всеки орган,
който взима решения по отношение на детето. В този смисъл принципът се прилага на найранен етап, а именно още при вземането на решението как да се организира и проведе
интервюто с детето, свидетел или жертва на престъпление.
Прилагането на принципа за ЗПНДИД в тази ситуация включва гарантиране и предприемане на
следното:
-

-

Действия за намаляване броя на разпитите;
Действия за ограничаване броя на различните лица, които питат за едно и също детето и
които присъстват пряко при интервюиране на детето;
Подход за разпит, т.е. методика която е адаптирана към детето и професионалист, който
е обучен за това;
Действия за защита на детето по време на провеждане на интервюто: съблюдаване на
риска за конфликт на лоялност; целесъобразност на присъствие и участие на родител по
време на интервю; както и ограничаване на директната видимост на извършителя от
страна на детето;
Възможност разпита да се проведе в приветлива обстановка, а разпитът да бъде записан
и да се ползва, като годен от производството на всички етапи от процедурата или
процеса.

ЗПНДИД и защита на правата му не е еднократен акт, а е непрекъснат процес, който обхваща
всеки етап от процеса на правоприлагане с участие на деца.
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b. Изисквания за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепа и
защита на жертвите на престъпления
С Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС се установяват минимални
стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления. Директивата е
задължителна за държавите-членки на ЕС. Част от изискванията се свързват с вземането на
решение относно включване на дете в правни процедури в качеството му на пострадало лице от
престъпление или насилие.
Въвежда се задължението по време на наказателното производство, спрямо детето да се
предприемат редица специални мерки с цел да се избегнат рисковете от повторно
виктимизиране, риск от сплашване или отмъщение от страна на извършителя, както и да бъде
направена индивидуална оценка на детето, която да е извършена на възможно най-ранен етап.
Накратко, мерките за спазване по предписание на Директивата са следните:
-

-

-

-

Мерки срещу вторична виктимизация (Чл.53 от Директивата) – това са мерки за
ограничаване броя на контактите; за използване на видео и звукозаписна техника за
запис на разпитите, ограничаване визуалния контакт с извършителя;
Мерки за защита на децата-жертви - които поради ниската си възраст или други
особености са особено уязвими, и трябва да се гарантират техните права и равностойно
участие в процеса, чрез допълнителни и специални мерки;
Мерки за защита на жертви на насилие, които са поставени в ситуация на
зависимост от извършителя – икономическа, емоционална поради социални връзки и
отношения;
Мерки за продоставяне на жертвите на престъпления, които имат увреждане на
равни права с останалите лица, както и други специфични мерки, разписани в
Директивата.

Как да се извърши индивидуална оценка на детето?
В Директивата моментът на подаване на жалбата за насилие над дете или дете в риск се
класифицира като част от наказателното производство. На практика това означава, че
индивидуалната (специализирана) оценка на детето-жертва може да се извърши още на етап
полицейска проверка на сигнала. На този етап тази оценката събира информация за детето
относно неговата ситуация, емоционално и психическо състояние, социален и здравен статус,
като оценката трябва да съдържа информация относно риска върху детето да се окаже натиск,
заплаха или принуда по време на целия процес на правосъдие (Чл.55 и 56 от Директива
2012/29/ЕС).
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Вземането на решение кога и как да се организира разпит (изслушване) на дете е базирано на
индивидуалната оценка на потребностите и риска.
Детето не бива да бъде включвано в каквато и да е процедура (вкл. разпит) преди да се направи
тази индивидуална оценка (на потребностите и риска), която да послужи за гаранция и защита
сигурността на детето, предпазване от вторична виктимизация като участник в правни
процедури или от заплахи и натиск от страна на извършителя.
Изготвянето на индивидуалната оценка, част от която е оценка на особеностите и състоянието
на детето, всъщност помага на правосъдието да адаптира подхода си по време на разпита на
детето.
Това изисква формиране на интегриран подход с участие на интердисциплинарен екип и
водещ на случая, което да гарантира намаляване на риска от повторна виктимизация. В
основата на този интегриран подход е индивидуалната оценка на детето – състояние, готовност,
потребности, риск и ресурси.
Какво трябва да съдържа оценката?
Според Чл.56 от Директивата индивидуалната оценка на детето трябва да дава информация за
личностните особености на жертвата, като възраст, пол, полово изразяване, етнически
произход, раса, религия, сексуална ориентация, здравословно състояние, увреждания, статут
на пребиваване, затруднения в общуването, връзка с извършителя на престъпление или
зависимост от него, предишни извършени срещу жертвата престъпления. В оценката трябва
да се отбележи видът или характерът на престъплението и обстоятелствата при които е
извършено. Тази оценка трябва да даде информация за уязвимостта на жертвата по
отношение на риск от повторно виктимизиране и риск от сплашване и отмъщение. (Виж
Приложение 1 и 2 от настоящето Ръководство).
Кой прави искане за изготвяне на индивидуалната оценка и кой може да я изготви?
В България правомощия да изискват изготвяне на индивидуална оценка имат прокуратурата,
съдът и отделите „Закрила на детето” в качеството им на орган по закрила на деца. Искането за
оценка може да се отправи към доставчици на социални услуги за деца, чрез отдел „Закрила на
детето”, който издава направление за ползване на услуга за подкрепа на дете, жертва на
престъпление. Тук е важна водещата роля на прокурорите по случаите на насилие над деца, да
изискат възможно най-рано искане на становище (индивидуална оценка) и да вземат
консултирани решения за организиране и провеждане на разпит с оглед най-добрите интереси
и права на пострадалото дете. Самия разпит може да се направи и от специално обучен за това
полицай в присъствие на психолог или педагог.
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c. Изисквания за териториално взаимодействие и координация между
органите по закрила в случаите на насилие над дете
Нормативно полицията и социалните служби съвместно с общината са длъжни да проведат
мултидисциплинарна среща за вземане на решение кък съвместно да процедират по случая и
по проверката на сигнала за насилие или престъпление над дете в рамките на техните
правомощия. Също така, Координационния механизъм предполага включване в този екип на
алтернативни участници – прокурор, съдия, доставчик на услуги за деца, представител на РИО,
здравни служби и др. Целите на мултидисциплинарния екип по Координационния механизъм
са:
-

Предприемане на бързи и адекватни действия за закрила на детето с цел
предотвратяване на риска от насилие и намаляване на на ефекта от преживяно насилие;
Договаряне и разпределяне на задълженията на участниците при прилагане на
Координационния механизъм, което да подпомогне фрагментирането на системата;
Обединяване на ресурсите между страните при работа по случай на деца жертви на
насилие и деца в риск от насилие.

Също така в интерес на детето е, за да не бъде многократно питано едно и също от различни
органи, интервюто с детето да се организира в подходящо помещение (специализирано
помещение за разпит, „синя стая”) и да присъстват (често зад огледално стъкло) всички
заинтересовани лица от социални служби, полиция, община и т.н. Необходимо е да се знае, че
това интервю няма никаква стойност за процеса, ако не е пред разследващ служител или съдия
и така няма да се избегнат последващите разпити на детето.
3. Организиране и провеждане на разпит според етапа на проучване на случая и заявката
за разпит

При организирането и подготовката на разпит на дете, жертва или свидетел на престъпление,
първо трябва да се изясни на какъв етап се намира случая. Важно е да се уточни дали това е
първия етап – на сигнализиране, и е налице съмнение за извършено престъпление над дете,
или е на по-късен етап, когато има събрани първоначални факти, данни и доказателства, има
стартирало досъдебно произведство и т.н.
3.1.
Организиране и провеждане на разпит на дете във фаза на сигнал и на
съмнение за извършено престъпление
Това е етап в който има подозрение за извършено престъпление над дете. Важно е първо да се
изясни как и от къде лицето подало сигнала е получило информация. Изяснява се какво е
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основанието за подаване на сигнала – информация от самото дете, дали детето е споделила с
друг човек, дали е само съмнение, заради косвени симптоми на преживяно насилие без детето
да твърди този факт. На този етап социалните служби са длъжни да проучат случая, а полицията
да извърши проучване или т.нар. полицейска проверка на сигнала. На този етап могат да се
включат и алтернативни доставчици на социални услуги, както и специализирани мобилни
екипи, създадени към специализираните помещения за разпит на деца („сини стаи”). На тази
фаза, конкретните стъпки са:
-

-

-

Проучване на заявката и събиране на обща информация по сигнала от съответния орган
подал искане към водещия на случая;
Иницииране на мултидисциплинарна среща по Координационния механизъм (с участие
на дежурен прокурор), за да се вземе консултирано решение относно провеждането на
действие с детето и необходимостта от специални мерки;
Стартиране на специализирана индивидуална оценка на пострадалото дете в
партньорство с органите, които имат правомощия и отговорност да проучат
обстоятелствата;
Обсъждане на индивидуалната оценка и задействане на организация за провеждане на
разпит, като се съблюдава принципа за гарантиране на най-добрия интерес на детето.

3.2.

Разпит по време на фаза – досъдебно производство

Когато дойде искане за разпит на фаза досъдебно производство това означава, че е извършена
полицейска проверка, която е установила наличие на данни за извършено престъпление и
преписката се предава на прокуратурата за стартиране на доказателства. Прокуратурата може
да привлече обвиняем или да води дело срещу неизвестен извършител.
Различното при организация на подготовка на разпит на дете в тази фаза е, че вече има
натрупана история по случая на детето и трябва да се разбере какви действия спрямо детето са
извършвани досега. Какво накратко трябва да се провери на тази фаза:
-

-

-

Първо, дали на по-ранен етап и била изготвена индивидуална оценка на детето спрямо
потребностите и риска. Ако не е се изготвя, ако е се преценява дали има нужда от
актуализиране, особено когато има данни за риск от последваща виктимизация,
сплашване или натиск върху детето.
Второ, за да се подготви интервюиращия за разпит той трябва да се запознае със
събраната информация по казуса до момента. Най-често е нужна координация с
отправящ искане за разпит на детето (прокурор, разследващ полицай, следовател).
Трето, важно е да се взаимодейства с органа по закрила на детето от страна на Отдел
„Закрила на детето”, за да се разбере дали спрямо детето са предприемани мерки по
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закрила, както и да се поиска социална услуга за подкрепа на дете, участник в правна
процедура.
Органът поискал разпит на дете, разпорежда изготвяне на индивидуална оценка на
пострадалото дете с цел предпазване на детето от вторична виктимизация. Представители на
мобилния екип на доставчика на услуга за подкрепа на деца, както и органът по закрила на
детето полагат в най-голяма степен усилия да се гарантира организация и процедура на разпит,
която е съобразена с правата и най-добрия интерес на детето.
Вземането на решение как да се подготви и организира разпита на дете, се съобразява с
няколко компонента:
-

Кои ще са участниците по време на разпита
Ще присъства ли съдия
Обвиняемият ще участва ли по време на разпита
Къде ще се проведе разпита
Методика на разпита
Как ще се включи експерт, специално обучен за разпит на деца – пряко или само ще
присъства
Дали ще се прави видео и аудио запис и кой ще го използва
Къде детето ще изчаква преди разпита и кой ще го придружава
Кой ще поеме обезпечаване идването на детето, вкл. ако е от друго населено място или
семейството има финансови проблеми.

4. Доставчици на услуги за деца и тяхната роля за защита правата на децата, жертви и
свидетели на престъпления
Доставчиците на услуги за деца могат да са комплексите са социални услуги, центровете за
обществена подкрепа, центровете за социална интеграция и рехабилитация и др. Те са
държавно делегирана дейност и се управляват или от общини или от лицензирани външни
организации. В рамките на някои от тези услуги са разкрити и по-голяма част от
специализираните стаи за разпит на деца („сини стаи”) и към тези услуги са сформирани и т.нар.
мобилни екипи за разпит на деца. Мобилните екипи включват психолози и социални
работници, които са специално обучени да съдействат и подкрепят при разпити на деца.
Самите доставчици на услуги за деца имат своята организационна структура, като обикновено
има директор на услугата и други подпомагащи специалисти, работещи съвместно с него.
Ролите на доставчиците на социални услуги могат да се сведат до следните:
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a) Роля на застъпничество за защита на интересите на детето, участник в правна
процедура
Тази роля се проявява най-често под формата на договаряне с другите органи от системата за
прилагане на принципа за съблюдаване на най-добрите интереси на детето, което включва и
прилагане на процедури за щадящо правосъдие. Това включва действия, като: изготвяне на
индивидуална оценка за потребностите на детето, искане от отдел „Закрила на детето” да
защити интересите на детето и прилагане принципите на приветливо правосъдие и т.н.
b) Доставчиците на услуга за деца, като фасилитатори и посредници за
междусекторното взаимодействие
Много често отделните институционални участници в Координационния механизъм
формализират и бюрократизират отношенията между тях, което може значително да забави
събирането на междуинституционалния екип, провеждането на индивидуална оценка, което да
повиши риска и заплахите за детето от последваща виктимизация. В този смисъл доставчиците
на услуги могат да координират и комуникират между различните участници, да водят
междусекторното заседание, да поканят представителите на отделните силови и законодателни
институции да посетят „синята стая” с цел информиране и подобряване на доверието и
комуникацията в процеса на реализация на Координационния механизъм. Друга основна
задача на доставчиците на социални услуги е да гарантира и защити детето, ако друг орган по
закрила не съблюдава принципа за най-добрия интерес на детето и нарушава видимо правата
на детето.
Дали детето е съобщило за насилие преди началото на
официалното следствие или по време на 2-3 официални
интервюта

5. Вземане на решение

НЕ

ДА
Има ли твърди външни
доказателства, че
твърденията за насилие
са НЕВЕРНИ ?
НЕ
Случаят се
класифицира като
ОСНОВАТЕЛЕН

Детето направило ли е
твърдение за насилие, в
който и да е момент от
разследването ?
ДА

ДА

Има ли твърди
външни
доказателства, че
твърденията за
насилие са ВЕРНИ ?

НЕ

ДА

Случаят се класифицира като липса на достатъчно
доказателства, неубедителен, неоснователен, частично основателен или не, в зависимост от външните
доказателства или разследването продължава

НЕ
Случаят се
класифицира като
НЕОСНОВАТЕЛЕН
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Схема за оценяване риска за целите на правосъдието – Стив Херман (2005)
6. Процедура за взаимодействие при спешен сигнал за дете, жертва на насилие или в
риск от насилие
•

В случай, че сигналът за насилие бъде приет от някой от визираните органи за закрила –
получен от ДСП/ОЗД, ДАЗД или МВР /, той е длъжен да уведоми за това останалите
незабавно до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс. Сигналът
се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето / в §1,
т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е дадено
определението "Настоящ адрес на дете" е адресът, на който детето пребивава/.

•

Във всеки един отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”,
Началникът на отдела е на разположение, като той определя отговорен социален
работник след приемане на сигнала. В отдел „Закрила на детето” отговорния социален
работник извършва проверката до 24-часа от постъпване на сигнала.

•

След тази проверка се изготвя доклад от ОЗД, като с него се запознават задължително
представените участници в Координационния механизъм

•

Отговорният социален работник в рамките на 24-часа, необходими за проучването на
сигнала, свиква, включително по телефон или факс, в най-кратък срок работна среща на
мултидисциплинарния екип.

•

На тази среща участват тези алтернативно представени участници в Координационния
механизъм, които са релевантни на нуждите на конкретния случай

•

Мултидисциплинарният екип на местно ниво следва да си постави единна стратегическа
цел, за постигането на която следва да изготви съвместен план за действие с разписани
конкретни задачи със срок за изпълнение. Всеки един от посочените по-горе участници в
мултидисциплинарния екип, набелязва и предлага на останалите от екипа конкретни
задачи по случая, които да изпълни, съобразно собствените си правомощия, в
съответствие с нормативната уредба.

Процедура при кризисна интервенция
•

Процедурата се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е много
опасна или рискова, характеризира се с висока смъртност, голям брой пострадали или
загинали лица, тежки травми
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•

Целта на тази кризисна интервенция е снижаване ефекта от кризисното събитие;
намаляване влиянието на травматичния стрес; ускоряване възстановяването на
нормалния ритъм на живот на децата и установяване на децата, нуждаещи се от
последваща помощ.

•

Във всеки един отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”,
Началникът на отдела трябва да е на разположение и да бъде уведомен. Той уведомява
ДАЗД в рамките на 1 час по телефон или факс, за организиране на групата за кризисна
интервенция. Професионалистите от тази група следва да окажат спешна
психологическа помощ на децата при настъпилата критична ситуация.

•

Мултидисциплинарният екип за кризи включва дежурен полицейски служител, дежурен
съдия, прокурор, дежурен лекар, социална услуга – кризисно настаняване, дежурен
служител в общинската администрация, директор или класен ръководител –
представители на училища.

•

При кризисната интервенция е важно да бъде осигурен контакт на детето/децата с
близките, приятелите; може да се разработи и училищен план за подпомагане на
пострадалото дете/деца от техните връстници, който включва дейности, в които могат да
изразяват своите мисли и чувства

I.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1. ЛОГИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА
1. Аргументация на методиката
Методиката има за цел да ориентира специалистите от сферата на правосъдието,
сигурността и от сферата на социалната работа в смисъла, същността, целите, начинът и
съдържанието на изготвяне на индивидуалната оценка по смисъла на Директива на ЕС 2112/29
за въвеждане на минимални стандарти за защита на жертви на престъпления.
2. Философия на индивидуалната оценка
Според гореспоменатата директива децата се разглеждат като уязвими жертви и се нуждаят от
специални мерки и защита. Оценката стои в основата на интегрирания подход, който също има
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за цел да допринесе за намаляване на риска от вторична и последваща виктимизация на
жертвите като се гарантира провеждане на действия с жертвата по един цялостен и
координиран подход, базиран на уважение и зачитане на правата й.
Оценката е професионално разбиране, изразено като професионално становище основано на
професионалните познания и професионалния опит на специалист, който я извършва. Целта на
тази оценка е да бъде основа за индивидуализиран подход към отделния човек. Оценката е
професионално заключение за значението на подбраната информация по отношение на
ключови въпроси при работа по конкретен случай.
Оценката е центрирана към нуждите на човека, за да бъде чут и подкрепен, когато е жертва или
свидетел на престъпление на насилие. Всяка жертва има право да бъде чута и подкрепена.
3. Цел на оценката
А) Информиране за правата на жертвата и за правото на индивидуална оценка
Първата стъпка след установяване на контакт с жертвата на престъпление би трябвало да бъде
информиране за неговите права, включително и за правото му на индивидуална оценка и
нейния смисъл.
Информирането би трябвало да се извърши по начин, който изразява уважение към
достойнството на пострадалия, зачитане на неговия интерес и който е разбираем за него
Б) Индивидуална оценка се извършва само при желание на пострадалия след негово
информиране освен в случаите на:
-

жертви на домашно насилие, на престъпления срещу личността, престъпления от омраза
и др. по директивата

-

лицето не е в състояние да изяви своето желание

В тези случаи оценката се извършва заедно с информирането на правата на човека. Оценката се
провежда на всеки етап от производството и се актуализира при промяна на обстоятелствата,
които може да доведат до появата на риск или увеличаване на рисковете за човека.
Необходимо е да се отчита динамичния характер на тази оценка.
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4. Методика на оценката
Оценката се основава на набрана информация и колкото повече е тя и чрез колкото повече
инструменти е набрана е толкова по-надеждна.
Оценката се извършва на базата на интервюто с детето, жертва на престъпление, както и
други възрастни, които могат да дадат информация, факти и данни, за да се проведе
проучването и да се изготви индивидуалната оценка. При деца с дефицит на умения да се
изразяват и да говорят се ползват допълнителни техники и медиатори за свързване с детето.
Преди детето да бъде интервюирано задължително се провеждат 1-2 интервюта с възрастните,
които са подали сигнала и които са в обкръжението на детето и могат да дадат информация за
самото дете. Възрастните се интервюират от обучени полицаи, социални работници или
психолози. Основните въпроси са насочени към това да се изясни как е възникнало
подозрението за насилие над детето, мотивите за подаване на сигнала, контекстът на
първоначалното разкритие на информацията за насилието; събира се информация относно
ситуацията и положението на семейството; събира се информация за етапите в развитието на
детето и общото състояние на детето.
Когато оценката се прави веднага след преживяното насилие, детето трябва да бъде
консултирано от медицинско лице, което да установи нуждата от специализиран преглед и
евентуално изследвания.
Добре е специализираният медицински преглед да се прави възможно най-рано и има
предимство пред всички останали диагностични методи.
5. Резултат от оценката
Тази оценка трябва да даде професионално становище за нуждите на жертвата от
подкрепящи мерки, специални мерки и нейната уязвимост по отношение на риск от повторно
виктимизиране и риск от сплашване и отмъщение. Служи, за да се определят координирани и
интегрирани социални, терапевтични и правосъдни интервенции, чрез които да се намалят
рисковете за пострадалото дете.
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Служи да изведе нуждите и риска за жертвата:
- от лечение и психо-социално придружаване;
- от щадящи практики на участие в правни процедури;
- закрила и защита;
- от повторно виктимизиране,
- от сплашване или отмъщение от страна на извършителя или хора, изпратени от него;
6. Екип за оценка

Оценката е дело на екип от специалисти (мултидисциплинарен екип), съставът на който зависи
от конкретната ситуация и случай, но задължителни участници са:
 Ръководители на екипа:
-

наблюдаващ прокурор и/или

-

представител на социална служба (специализирана социална услуга) или
специализирана организация за подкрепа на жертви на престъпления в съответствие с
Координационния механизъм за териториално взаимодействие.

 Членове:
-

социален работник от ОЗД към съответната община;

-

инспектор ДПС с подкрепата на разследващ полицай;

-

специалисти - психолог и социален работник (за индивидуална оценка и разпит на деца),
работещи към специализиран доставчик на услуги за деца, жертви на насилие като КСУ
(Комплекс за социални услуги), ЦОП (Център за обществена подкрепа), Център за
застъпничество и др.;

-

лекар (по възможност педиатър, опция – представител на РЗИ).
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7. Цел на оценката
Оценката служи, за да даде отговор:
7.1. Дали детето се нуждае от медицински грижи, специална закрила, има ли риск от
сплашване или продължаване на насилието ?
Има ли ресурс в семейното обкръжение, какви нужди от подкрепа има детето, от каква
информация се нуждае детето във връзка със ситуацията на насилие, в интерес на детето ли е
да бъде разпитвано, има ли противоречиви интереси с членовете на семейството.
7.2. Първоначалната оценка дава отговор на въпроса дали детето ще бъде изслушано от
специалист посредник в специализирано помещение, т.е. дали ще се приложи т.н. щадяща
процедура и в каква степен:
- разпит в „синя стая” от разследващ полицай, специално подготвен за разпит на деца в
присъствие на специалист психолог или педагог;
- разпит в „синя стая” от специалист посредник, т.е. член на мобилния екип по изслушване;
- разпит с или без директен контакт с обвиняемия;
- разпит по „обичайната процедура”.
7.3. Кои интервенции да са първи – разпитът или помагащите дейности. Тук могат да се
посочат редица трудности. Те произтичат основно от недостига на компетентност, което
затруднява прецизната и сигурна преценка кое е по-добре и за детето и за правосъдието. От
гледна точка на правосъдието изглежда, че е важно разпитът да е максимално близо по време
до извършеното насилие, тъй като тогава информацията е най-достоверна. От гледна точка на
психичното здраве има твърде различни тези, които понякога са по-скоро израз на
професионални митове, отколкото на обективна оценка на нуждите на детето.
8. Основни понятия в оценката
Тук ще представим някои специфични понятия в оценката, които са свързани с изискванията на
Директива 2012/29/EC.
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Специални мерки за защита:
Мерки срещу вторична виктимизация (§53, §57, §58 от Директивата) – всички действия за
ограничаване на броя на контактите с различни лица; за използване на видео и звукозаписна
техника за запис на разпитите; за предотвратяване на неудобството на жертвата в съдебното
производство като се ограничи визуалният контакт с извършителя, неговите близки и
съучастници.
Риск от повторно виктимизиране:
Рискът от повторно виктимизиране може да се дължи на различни фактори.
Индивидуалните особености на жертвата:
- личностните особеност на жертвата като възраст, пол, полова идентичност или полово
изразяване, етнически произход, раса, религия, сексуална ориентация, здравословно състояние,
статут на пребиваване,
- връзка с извършителя на престъплението или зависимост от него,
- история на насилие или предишни престъпления и посегателства в живота на детето;
- когнитивна и емоционална зрялост, затруднения в общуването;
- увреждане (дали то е фактор за допълнителна уязвимост на детето и дали увреждането
ограничава възможностите на детето да разкрие и да даде информация за правосъдието при
стандартен подход, както преценката трябва да каже дали има нужда от допълнителна работа и
специалист, който да помогне на детето да говори и разказва);
- готовността на детето да участва в правни процедури (психически – емоционално и
когнитивно; нивото на доверие от страна на детето към системата и другите непознати;
физически и здравословно дали е в състояние да се включи в правна процедура);
- друго.
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Вида и характера на престъплението:
- Събира се информация за вида и тежестта на престъплението - дали е престъпление от омраза,
от предразсъдъци или дискриминация, сексуално насилие, насилие при близки
взаимоотношения и дали извършителят е бил в позиция на контрол и др. (според НК –
сексуалните посегателства и сексуалната злоупотреба с деца, трафик, експлоатация на деца са с
по-голяма тежест, която трябва да се отчита, според Директивата 2012/29/ЕС тези престъпления
са с по-висок риск за виктимизация на пострадалия, който също трябва да се отчита);
- Събира се информация за извършителя – познат или непознат; от близкото обкръжение на
жертвата или не; дали детето е в конфликт на лоялност по отношение на извършителя;
- Извършителят има ли непосредствен достъп до жертвата или достъпът е ограничен;
- Мястото на извършване (то има връзка относно това какви специални мерки да се вземат и
най-вече къде да се изпълнят, за да се гарантира безопасност и сигурност за жертвата);
Обстоятелства на извършване:
1) използване на заплаха (към жертвата или близки за нея хора), насилие, принуда,
изолация, съблазняване;
2) жертви на насилие, които са поставени в ситуация на зависимост от извършителя
– икономическа, емоционална поради социални връзки и отношения и др.
9. Особености на информацията в първоначалната оценка
Рамката за оценка, която ползваме включва една формална, задължителна част в която се
вписва кой дава заявката, какъв е поводът за такава заявка и какво е предназначението на
оценката. Там също се вписват данните на детето, и неговите близки. Много важно е също
представянето на методите, които са ползвани за набиране на информация.
Поводът за искане на оценка може да бъде сигнал за извършено насилие или сигнал за
съмнение за извършено насилие. Важно е да се знае каква е причината да се назначава оценка
и да се отбележи, още при въведението в оценката.
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При оценката на дете е много важна заявката. Тя би могла да бъде от семейството, от Отдел
„Закрила на детето”/Дирекция „Социално подпомагане”, съда или прокуратурата, от самото
дете, приятели или близки. Заявката в същност показва какво се очаква от специалистите. Тя
може да бъде за предоставяне на услуга, което означава, че оценката ще служи за планиране на
интервенциите в услугата. Заявката може да иска становище за това как ще се отрази на детето
един разпит, годно ли е то за това и пр.
2. ВИДОВЕ ПОДХОДИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПОДХОД
Традиционните начини, по които обществото е гледало на хората с поведенчески
проблеми е, като се е опитвало да коригира поведението им, да го санкционира и възпира.
Особенностите в поведението са разглеждани като диагнози, нуждаещи се от лечение или като
нарушения, които следва да бъдат наказани. Този отговор на средата се е основавал на
разбирането за този тип поведенчески различия като отклонение от общоприетата в обществото
норма на поведение. Отклоненията от нормата се третират като девиации, които трябва да
бъдат поправени. Провалите в този отговор на средата водят до възглед за тези хора като
непоправими и безнадеждни и те биват изолирани в социални домове, болници и други
рестриктивни заведения до края на живота си. Така обществото губи ценния принос на тези
хора и зачерква човешки съдби.
СОЦИАЛИЗИРАЩ ПОДХОД
Съвременната наука и практика са наясно с природата на дефицитите във
взаимоотношенията при тези хора и непоправимите загуби, които те търпят от трудните връзки
на привързаност, през които са се формирали в ранното си детство. Става ясно, че тези хора ще
останат през целия си живот странни и особени в начина, по който живеят. Рисковете за тях
винаги ще бъдат по-големи и ще водят често до сериозни провали в живота им – зависимости от
вещества, престъпно поведение, провалени интимни отношения, лошо родителстване,
психични страдания, изключване и др.
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Това, което разбирането за привързаността подсказва и специалистът, работещ с деца може да
направи обаче е да работи за нормализиране на тези поведения така, че детето да започне да
гледа на своите особености като на различие, а не патология и да го насърчава да намира
отношения, които да му носят удовлетворение.
Друга важна задача на специалиста е да работи със средата на това дете – родители, приемни
родители, близко обкръжение, учители и възпитатели – по начин, който да отмени
доминирането на възрастния и замени това му поведение с прояви на интерес към детето,
толериране на неговите особености, насърчаване на себеизразяване и осмеляване, мислене и
планиране заедно с него на бъдещето му и поведенията, които ще го доведат до това бъдеще.
Социализиращият подход улеснява включването на тези хора чрез разнообразни програми за
подкрепа на хора с рисково поведение, чиято цел е да посрещнат последиците от това
поведение и да намалят тежестта им. Той поставя хората с несигурен стил на привързаност във
връзка с разнообразни възможности за лечение на дефицитите във взаимоотношенията им,
като ги насочва към психотерапевтични услуги и оставя на тях избора да предприемат стъпки за
промяна в начина си на функциониране.
НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО
Насилието е факт, който неминуемо води до формиране на отношения на несигурна
привързаност с околните у детето. Законът защитава както децата, върху които е упражнено
непосредствено насилие, така и тези, които косвено са засегнати, когато насилието е извършено
в тяхно присъствие. (изследвания, които показват висок процент на депресия в късна млада
възраст – наблюдаване на насилие и скандал между родители; използване на децата в семейни
спорове като оръжие срещу партньора)


Психологически последици – механизми за физическо и емоционално оцеляване чрез
система от специфични поведения:

 Агресивно поведение
 Отричане и потискане
 Оправдания за насилието
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 Желание да помагаш на другите
 Психосоматизация
 Натрапливо поведение
 Идентификация с агресора
 Самообвинение


Подходящи отговори при срещата на професионалист с дете, преживяло насилие:

 Яснота, че ще има трудности в комуникацията и разбирането.
 Започваме с проверка дали детето е наясно защо е тук и кои сме ние, каква е нашата
обща задача.
 Валидизиране на тежките преживявания на детето.
 Проверка на способността на детето да задържа вниманието си върху темата и да
разбира смисъла на обсъжданото.
 Проверка на способността на детето да удържа емоциите си.
 Проверка на способността на детето да се доверява – параноидност. В каква роля ни
преживява детето?
 Създаване на ситуация, в която детето да чувства, че държи контрола върху ситуацията.
 Създаване на впечатление у детето, че възрастният във ваше лице дава сигурност,
спокойствие, държи го в ума си и е загрижен за него.
 Подчертаване на силните страни на детето.
 Яснота, че винаги ще бъдем възприемани в позицията на силния.
 Отиване при клиента, там, където за него е спокойно място – избягване на прехвърляния.
 Включване посредничеството на ключови за детето фигури със запазено доверие.
 Играта е важен инструмент на комуникацията при малките деца.

3. ВИДОВЕ ВЪПРОСИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА
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1.) Класификация на въпросите при разпит на деца жертви/свидетели на престъпление за
целите на разследването
Подходящи въпроси:


Отворени въпроси:
Отворените въпроси са неутрални и не предполагат определена форма на отговор или
реакция, която се очаква от детето. Те подтикват детето да извлече информация от паметта
си. Например:
o „Моля те, кажи ми какво точно стана, когато пристигна майка ти?“
o „Моля те, кажи ми какво направи, след като мъжът напусна къщата?“
Отворените въпроси подтикват децата да дават по-дълги, по-подробни и по-точни отговори,
отколкото другите видове въпроси, особено когато децата са в училищна или в
тийнейджърска/юношеска възраст. Децата в предучилищна възраст обикновено запомнят помалко информация и разказват преживяванията си по-сбито, отколкото по-големите деца,
макар че разказите им са не по-малко точни. Отворените въпроси подтикват децата
жертви/свидетели свободно да отговорят и да споделят това, което изниква в съзнанието им.
Тези въпроси обикновено водят до представяне на верни факти и твърдения и по тази причина
са препоръчителни.



Изяснителни въпроси:
При изяснителните въпроси разпитващият се позовава на нещо, което детето вече е
споменало, и го приканва да даде допълнителни подробности. Често пъти тези въпроси
започват с „Можеш ли да ми кажеш повече за…“ или „Спомена/каза ми, че…“. Например:
o „Можеш ли да ми кажеш повече за къщата, където се случи това?“
o „Каза ми, че те е докоснал. Можеш ли да ми разкажеш повече за това?“
o „Каза, че си видял/а мъж да бие момчето. Какво друго видя, докато ставаше това?“
o „Спомена, че момчето е пищяло. Чу ли някакви думи?“
По принцип изяснителните въпроси също са отворени и са много полезни, след като детето
жертва/свидетел е разказало историята си свободно, със собствени думи.

Въпроси, които трябва да се избягват:
Следните видове въпроси биха могли да се смятат за достатъчно деликатни към децата при
общуване с по-големи деца жертви/свидетели, но следва да се „избягват възможно най-много“.
Само ако след изчерпването на отворените и изяснителните въпроси все още липсва съществена
информация, разпитващите могат да задават следните видове въпроси:


Въпроси с въпросителни думи:
Въпросите с въпросителни думи започват с „какво“, „къде“, „кога“, „кой“ или „как“. Например:
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o „Кога се случи това?“
o „Къде беше, когато се случи това?“
o „Как се чувстваше, след като се случи?“
o „Кой беше в къщата?“
o „Кого видя в магазина?“
o „Какво правеха тези хора по време на случващото се?“
Затворени въпроси:
Затворените въпроси изискват от детето прост отговор, т.е. „да“ или „не“ или прости факти
като собствената възраст, местожителство и пр. Например:
o „Продължи ли да ходиш на училище след този случай?“
o „На колко години беше, когато се случи това?“
o „Кой друг беше в стаята?“
Има изследвания, според които малките деца са особено склонни да отговарят утвърдително
на въпроси, изискващи отговор с „да/не“. Ето защо затворените въпроси могат да доведат до
неверни твърдения и следва да се използват само ако след изчерпването на отворените,
изяснителните въпроси и въпросите с въпросителни думи все още липсва съществена
информация.



Въпроси с ограничен избор от отговори:
При тези въпроси разпитващият представя на детето ограничен брой възможности за отговор.
Например:
o „Кафяви или черни обувки носеше мъжът?“
o „Кога се прибра – преди да завали или след като заваля?“
Въпросите с ограничен избор от отговори крият по-висока вероятност да бъде дадена неточна
информация и поради това могат да „замърсят“ по-нататъшната информация. Въпросите с
ограничен избор от отговори, при които разпитващият по дефиниция въвежда информация,
трябва да се избягват във възможно най-голяма степен и могат да се използват само ако след
изчерпването на отворените, изяснителните въпроси и въпросите с въпросителни думи все
още липсва съществена информация.

Неподходящи въпроси
 Въпроси със „защо“
Разпитващите не бива да използват въпроси със „защо“, когато търсят информация от деца
жертви/свидетели, тъй като те могат да им прозвучат обвинително или укорително. Например:
o
o

„Защо се прибра у дома сам/а?“
„Защо повика съседа?“
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Малките деца могат да дадат неразбираеми отговори на въпросите със „защо“, тъй като
използват своя собствена логика, за да обясняват нещата. Това може несправедливо да
компрометира правдоподобността на детето.
 Насочващите въпроси трябва винаги да се смятат за неподходящи при общуването с деца
жертви/свидетели. При насочващите, „загатващи“ въпроси самият разпитващ загатва
възможен отговор. Например:
o „Мъжът държеше ли пистолет в ръката си?“ (въвежда идеята за пистолет пред детето).
o „Хареса ли ти това, което той ти направи?“ (загатва, че събитията са харесали на
детето).
o „Значи беше уплашен/а, така ли?“ (създава впечатлението, че разпитващият вече знае
отговора, а именно че детето е било уплашено).
Децата не се чувстват свободни при даването на отговор на насочващи въпроси и в повечето
случаи тези въпроси водят до неверни твърдения. Всички деца и особено по-малките са много
податливи на внушение и манипулиране от възрастните, вероятно в още по-голяма степен –
от занимаващите се с ПД професионалисти, от които се очаква да им помагат и да ги защитават
през целия правосъден процес.


Има и други видове комуникация, формулировки и въпроси, които могат да са объркващи за
децата и трябва да се избягват в хода на правосъдния процес. Например:
o Принуда:
Например: „Ако не ми разкажеш как татко е ударил мама, той може да нарани и други
хора. Не искаш това да се случи, нали?“
o Много дълги изречения и въпроси:
Например: „Значи твой приятел те запозна с него след купона, ти прие да те закара,
говорихте си повече от час и после се озова в село, в което не си бил/а никога преди
това, така ли?“
o Задаване на повече от един въпрос наведнъж:
Например: „Знаеш ли как се казва селото, кварталът или улицата, където те изостави
мъжът? Или нямаш ли представа как стигна от мястото на купона до селото?“
o Обвинителни въпроси:
Например: „Може би не знаеш името на селото, защото си бил/а твърде зает/а да
говориш с мъжа?“
o Негативно формулирани въпроси:
Например: „Защо не каза на мъжа да спре колата, когато излизахте от града?“
o Схващането, че децата могат да се поставят на мястото на другиго:
Например: „Можеш ли да обясниш защо мъжът първо говори с теб в колата в
продължение на един час и след това те нападна?“
o Умозрителни въпроси:
Например: „Мислиш ли, че мъжът те закара в онова село, защото е предполагал, че не
познаваш мястото?“
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4. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗПИТ, РАЗПОРЕДЕН ОТ
РАЗСЛЕДВАЩ ОРГАН.
(Провеждан обикновено в „синя стая” в присъствие на психолог или педагог)
I. Встъпителна част


“Здравейте, казвам се _________ и съм полицай. [Представете и останалите
присъстващи ако има такива: препоръчително е да няма.] Днес е ________ и в
момента е _______ часа. Изслушването се провежда _______ [еди-къде си].”
“Както виждаш, тук има видео камера и микрофони, с които ще запиша разговора ни, за
да мога да запомня това, което ми казваш. Случва се понякога да забравям и
устройството ще ми помогне да те чуя отново без да се налага да записвам на ръка
казаното.”
“Част от работата ми е да говоря с деца [тийнейджъри] за това какво им се е случило.
Срещам се с различни деца [тийнейджъри], за да могат да ми кажат истината за
станалото с тях. Преди да започнем искам да съм сигурен, че разбираш колко важно е
да кажеш истината.” [Ако децата са малки обяснете: “Кое е истина и кое не”].
“Ако кажа, че обувките ми са червени (или зелени) това отговаря ли на истината?”
[Изчакайте да отговори и прибавете:]



“Не отговаря, защото обувките ми са всъщност [черни/сини/ и т.н..]. Или ако кажа, че в
момента съм седнал, това верно ли ще е или не [правилно или не]?”
[Изчакайте да отговори.]



“Верно е [правилно е], защото ме виждаш, че наистина съм седнал.”
“Виждам, че разбираш какво значи да говориш истината. Много е важно да казваш
истината докато си говорим с теб днес. Да ми разкажеш за това какво действително се е
случило с теб.”
[Пауза.]



“Ако задам въпрос, който не разбираш, просто кажи "Не разбирам", става ли?”
[Пауза.]
“Ако не разбирам какво ми казваш, ще те помоля да ми обясниш.”
[Пауза ]



“ Ако задам въпрос и не знаеш как да отговориш, кажи:, "Не знам".”
“Ако, напремер, те питам: "Как се казва кучето ми?’ [Или “сина ми”] какво ще кажеш?”
[Изчакайте да отговори.]
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[Ако детето каже:, “Не знам,” добавете:]


“Така. Защото това няма как да го знаеш, нали така?”
[Ако детето се опита да ОТГАТНЕ името, кажете:]
“Не, няма откъде да го знаеш, защото не се познаваме с теб. Не се опитвай да отгатваш
като не знаеш отговора, а направо ми кажи, че не знаеш.”
[Пауза.]



“И ако кажа нещо, което не е така, ще ми кажеш, нали?”
[Изчакайте да отговори.]



“Ако, например, ти кажа че си момиче и си на 2 години [а всъщност е момче и е на пет], ти
какво ще ми отвърнеш?”
[Ако дедето отрича без да ви поправи, добавете:]
“Какво ще ми кажеш, ако сгреша и те нарека двегодишно момиче [а всъщност е момче
и е на пет]?”
[Изчакайте да отговори.]



“Точно така. Вече знаеш, че като сгреша или кажа нещо неправилно, ти ме поправяш.”
[Пауза.]



“И например, ако кажа, че си прав в момента, какво ще ми кажеш?”
[Изчакайте да отговори.]
“Добре.”

II. Осъществяване на контакт с детето/ подрастващия
“Иска ми се да разбера повече неща за теб.”
1. “Разкажи ми какво обичаш да правиш.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето отговори подробно, пропуснете въпрос 2.]
[Ако не отговаря, просто маркива отговор или се затрудни, можете да добавитеn ask:]
2. “Наистина искам да те опозная. Нужно ми е да разбера кое е любимото ти занимание.”
[Изчакайте да отговори.]
3. “Разкажи ми повече за [заниманието, което споменава детето. ИЗБЯГВАЙТЕ
ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ, ВИДЕОИГРИ ИЛИ ФАНТАЗИИ].”
[Изчакайте да отговори.]
III. Трениране на епизодичната памет
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Специално събитие

[ЗАБЕЛЕЖКА: ТАЗИ ЧАСТ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА НА СЛУЧИЛИЯ
СЕ ИНЦИДЕНТ.]
[ПРЕДИ РАЗПИТА, СПРЕТЕ СЕ НА НЯКОЕ СКОРОШНО СЪБИТИЕ, ПРЕЖИВЯНО ОТ ДЕТЕТО, КАТО
НАПР. ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН, ПРАЗНУВАНЕ НА РОЖДЕН ДЕН, ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК ИЛИ ДР. ПОДОБНО. ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА С ДЕТЕТО ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ПОДОЛУ ОТНОСНО СЛУЧИЛОТО СЕ НА ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН ДЕН ИЛИ СЪБИТИЕ. АКО ВЪПРОСНИЯ
ИНЦИДЕНТ СЕ Е СЛУЧИЛ ПО ВРЕМЕ НА ТАКЪВ ДЕН ИЛИ СЪБИТИЕ, СПРЕТЕ СЕ НА ДРУГ]
“Искам да разбера повече за теб и за нещата около теб.”


1. “Преди няколко [дни/седмици] беше [празник/ рожден ден/ първия учебен ден/
друго събитие]. TРазкажи ми за всичко, което се случи тогава.”
[Изчакайте да отговори.]



1a. “Върни се обратно към [съответното занимание или събитие] и ми разкажи какво се
случи този ден от момента, когато се събуди сутринта до [определена част от събитието,
спомената от детето в отговор на предишния въпрос].”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



1b. “А какво се случи след това?”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



1c. “Разкажи ми за всичко, което се случи от [определена част от събитието, спомената
от детето] докато не си легна онази вечер.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



1d. “Разкажи ми повече за [занимание, споменато от детето].”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



1e. “По-рано ми спомена за [занимание, споменато от детето]. Разкажи ми всичко за
това.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]
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[Ако описанието на детето е откъслечно, продължете с въпроси 2-2e.] [Забележка: ако
детето описва подробно станалото, добавете:


“Много е важно да ми кажеш всичко, което помниш за станалото с теб. Можеш спокойно
да ми кажеш и за добрите и за лошите неща, които ти се случиха.”

Вчера


2. “наистина искам да разбера повече за това, което ти се случва. Разкажи ми за всичко,
което ти се случи вчера откакто се събуди докато не си легна да спиш вечерта.”
[Изчакайте да отговори.]



2a. “не искам да пропусна нищо. кажи ми за всичко, което се случи от момента, когато
се събуди до [определено занимание или част от събитие, споменато от детето в
отговор на предишния въпрос].”
[Изчакайте да отговори.]



2b. “А после какво стана?”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



2c. “Кажи ми за всичко, което се случи от [определено занимание или част от събитие,
споменато от детето] докато легна да спиш вечерта.”
[Изчакайте да отговори.]



2d. “Разкажи ми повече за [определено занимание, споменато от детето].”
[Изчакайте да отговори. Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е
необходимо в тази част от разговора.]



2e. “Спомена ми по-рано за [определено занимание, споменато от детето]. Разкажи ми
всичко за това.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]

Днес

АКО ДЕТЕТО НЕ ПРЕДЛАГА ДОСТАТЪЧНО ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ
ВЧЕРА, ПОВТОРЕТЕ ВЪПРОСИ 2 / 2E ЗА СТАНАЛОТО ДНЕС, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ “ВРЕМЕТО, КОГАТО
ДОЙДЕ ТУК” КАТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ДЕНЯ.
“Много е важно да ми разкажеш всичко за нещата, които са ти се случили наистина.”
IV. Преход към същинските проблеми
“След като вече те познавам по-добре, искам да поговорим за това защо си тук днес.”
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[Ако детето тръгне да отговаря, изчакайте.]
[Ако детето се позове на случилото се (напр: ‘Дейвид ми пипна пишката’, или ‘татко ме удари’),
минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не се позове на случилото се, продължете с въпрос 1.]
1. “Разбирам, че може да се е случило нещо с теб. разкажи ми всичко от начало до край.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не се позове на случилото се, продължете с въпрос 2.]
2. “Споменах ти, че работата ми е да разговарям с децата за различни неща, които може
да са преживели. Много е важно да ми кажеш защо [си тук/ дойде тук/ съм тук]. Кажи
ми защо според теб те доведе тук [мама, татко, баба] днес [или ‘защо според теб дойдох
да говоря с теб днес’].”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето се не позове на случилото се и нямате информация за предишен контакт със
службите, преминете към въпрос 4 или 5.]
[Ако детето се не позове на случилото се и имате информация за предишен контакт със
службите, преминете към въпрос 3.]
3. “Разбрах, че си говорил с [лекар/ учител/ социален работник/ друг професионалист]
[еди-кога си/еди-къде си]. Разкажи ми за какво си говорихте.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не се позове на случилото се и липсват видими белези, минете на въпрос 5.]
[Ако има видими белези, разсследващият ги е виждал на снимка или уведомен за тях
или изслушването се провежда в болница след медицински преглед, добавете: ]
4. “Виждам че [чух че] имаш [белези/ наранявания/ охлузвания] по _______. Разкажи ми
всичко за тях.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
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[Ако детето не се позове на случилото, минете на въпрос 5.]
5. “Притеснявал ли те е някой напоследък?”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не потвърди и не се позове на случилото се, минете на въпрос 6.]
6. “Случвало ли се е нещо с теб на [място/време на предполагаемия инцидент]?”
[Забележка: не споменавайте името на заподозрения, нито някакви подробности от
случилото се. ]
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[ Ако детето не потвърди и не се позове на случилото се, минете на въпрос 7.]
7. “Някой направил ли ти е нещо, което не ти се вижда редно?.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не потвърди и не се позове на случилото се, минете на въпрос 8.]
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА. ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ? ПО-ДОБРЕ ЛИ ЩЕ Е ДА ПОСПРЕТЕ
ЗА МАЛКО ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ НАТАТЪК?
В СЛУЧАЙ, ЧЕ РЕШИТЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ, ВАЖНО Е ДА КОНКРЕТИЗИРАТЕ ВЪПРОСИ 8 И 9,
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ, ФАКТИТЕ С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА
ИЗСЛУШВАНЕТО. ПОСТАРАЙТЕ СЕ ТЕ ДА СА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ОБРАНИ ОТКЪМ
ПОДРОБНОСТИ ЗА ДЕТЕТО. АКО НЕ СТЕ КОНКРЕТИЗИРАЛИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ, ПРЕКЪСНЕТЕ
ЗА МАЛКО И ГИ ОБМИСЛЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ.
8. “Някой направи ли ти нещо[наместо "направи ли ти нещо" накратно обобщете
станалото или предположенията за това без да споменавате имената на предполагаемия
извършител или подробно да го описвате ].” (напр., “Удари ли те някой?” or “Пипна ли
ти някой пишката/докосна ли те някой по интимните части?”)
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[Ако детето не потвърди и не се позове на случилото се, минете на въпрос 9.]
9. “Твоят учител [лекар/психолог/съсед] ми каза, че / ми показа [“си пипал пишките на
други деца”/ “една твоя рисунка”], и аз искам да разбера дали не ти се е случило нещо.
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Някой направи ли ти нещо[наместо "направи ли ти нещо" накратно обобщете станалото
или предположенията за това без да споменавате имената на предполагаемия
извършител или подробно да го описвате ].” [напр: “Удрял ли те е някой у дома?” или
“пипал ли е някой пишката ти или други такива части на тялото?”)]
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето се позове на случилото се, минете на въпрос 10.]
[Ако детето описва подробно случилото се, минете на въпрос 10a.]
[ Ако детето не потвърди и не се позове на случилото се, минете на част XI от протокола.]
V. Разследване на инцидента
Отворени въпроси


1. [Ако детето няма навършени 6 години, ПОВТОРЕТЕ ОПИСАНОТО ОТ НЕГО ДУМА ПО
ДУМА без да добавяте подробности или имена, които не е споменало.]
[след това добавете:]
“Разкажи ми всичко за станалото.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето няма 6 години, просто кажете:]
“Всичко ми кажи за това.”
[Изчакайте да отговори.]



1a. “А какво стана после?” или “Разкажи ми повече за това.”
[Изчакайте да отговори.]
[Използвайте този въпрос колкото често е нужно докато не получите завършено
описание на предполагаемия инцидент.]
[ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ОПИСАНИЕТО НА ДЕТЕТО Е МНОГО ОБЩО, МИНЕТЕ НА ВЪПРОС 12
(ОТСЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНЦИДЕНТИ). АКО ДЕТЕТО ОПИСЛА КОНКРЕТНО СЛУЧВАНЕ,
МИНЕТЕ НА ВЪПРОС 10b]



1b. “Представи си онзи [ден/ нощ] aи ми разкажи всичко, което се случи от [някое
предшестващо събитие споменато от детето] до [предполагаемото насилие, такова
каквото го описва детето].”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: задайте този въпрос колкото често е нужно за да се изяснят различните
елементи на инцидента.]



1c. “Разкажи ми повече за [човек/предмет/ действие, споменато от детето ].”
[Изчакайте да отговори.]
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[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]


1d. “Спомена ми за [човек/предмет/ действие, споменато от детето], разкажи ми
всичко за него.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]
[Ако се объркани относно определени подробности като например последователността
на събитията, понякога помага да опитате следното:]
“Доста неща ми каза, и това много ми помага, но съм малко объркан. За да съм сигурен,
че разбирам, можеш ли да почнеш отначало и да ми кажеш [как започна всичко/ какво
точно се случи/ как свърши всичко/ и т.н.].”

Въпроси, насочени към информация, спомената от детето.

[Ако все още липсват основни детайли от случилото се или остават неясни, преминете от
отворени въпроси към въпроси, изискващи конкретен отговор, но след изчерпване на
отворените въпроси. Важно е при всеки удобен случай да се редуват отворени "покани" за
отговор с въпроси, изискващи конкретен отговор.]
[Забележка: Първо се погрижете да насочите вниманието на детето към споменатата от него
подробност, след което задайте конкретен въпрос.]
Задаването на конкретни въпроси се случва по следния начин:


2. “Спомена ми за [личност/предмет/действие], [И тук идва кънкретното питане.]

Примери

1. “Спомена, че сте обикаляли магазините. Къде точно бяхте?” [Направете пауза и
изчакайте отговора] “Разкажи ми повече за този магазин.”
2. “Спомена ми по-рано, че майка ти те е ударила с "онова дълго нещо". Кажи ми какво
беше то?.”
3. “Спомена за съсед/ка. Знаеш ли как се казва?” [Направете пауза и изчакайте отговора]
Разкажи ми за тоя съсед/ка.” [Не искайте от детето да го описва.]
4.

“Спомена, че един от съучениците ти е видял станалото. как се казва” [Направете пауза
и изчакайте отговора] “А той какво правеше там?”

Отграничаване на различни инциденти


3. “Това веднъж ли стана или повече от един път?”
[Ако инцидентът е еднократен , минете към Кратко прекъсване].
[Ако се е случил повече от един път, минете към въпрос 13. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА
ИЗСЛЕДВАТЕ ПОДРОБНО ОТДЕЛНИТЕ ИНЦИДЕНТИ, КАКТО Е УКАЗАНО ПО-ДОЛУ.]

Изследване на конкретни инциденти след неколкократна размяна на отворени въпроси и отговори
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4. “Разкажи ми всичко за последния път, когато се случи това [за първия път, когато се
случи това/за оня път, когато това се случи еди-къде си/ за оня път, когато се случи
[определено действие/за друг път, когато се случи това и си го спомняш добре]”
[Изчакайте да отговори.]



4a. “И после какво стана?” или “Разкажи ми още нещо за това.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



4b. “Върни се в мислите си към оня [ден/нощ] aи ми разкажи за всичко, което се случи
от [споменати от детето събития, предшестващи станалото] until [преживяното насилие,
така както е описано от детето].”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте вариации на този въпрос докато не обговорите всички
подробности по случилото се.]



4c. “Разкажи ми още нещо за [личност/предмет/действие, споменати от детето].”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]



4d. “Спомена ми за [личност/предмет/действие, споменати от детето]. Разкажи ми за
всичко, свързано с това.”
[Изчакайте да отговори.]
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]

Въпроси, насочени към информация, спомената от детето.

[Ако все още липсват основни детайли от случилото се или остават неясни, преминете от
отворени въпроси към въпроси, изискващи конкретен отговор, но след изчерпване на
отворените въпроси. Важно е при всеки удобен случай да се редуват отворени "покани" за
отговор с въпроси, изискващи конкретен отговор.]
[Забележка: Първо се погрижете да насочите вниманието на детето към споменатата от него
подробност, след което задайте конкретен въпрос.]
Задаването на конкретни въпроси се случва по следния начин:
“Спомена ми за [личност/предмет/действие, споменати от детето],
[как/кога/къде/кой/какъв/какво] [следва конкретното питане.]”
Примери

1. “Спомена ми, че си гледал телевизия. Къде точно беше?”
[Изчакайте да отговори.]
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“разкажи ми всичко за това.”
2. “Спомена ми по-рано, че баща ти "те удари". Какво точно ти направи?”
3. “Спомена за твой приятел, който е бил там. как се казва?”
[Изчакайте да отговори.]
“Какво правеше там?”
4. “Спомена ми по-рано, че чичо ти те е "опипвал" ["правил е секс с теб", "правил ти е
френска любов" etc]. /Кажи ми какво точно ти направи.”
ПОВТОРЕТЕ ЦЯЛАТА ЧАСТ V. ЗА ВСЕКИ ОТ ИНЦИДЕНТИТЕ, СПОМЕНАТИ ОТ ДЕТЕТО, ЗА КОИТО
СЧИТАТЕ, ЧЕ Е НУЖНО ДА БЪДАТ ОПИСАНИ. ПРИ ВСЕКИ ОТ СЛУЧАИТЕ ПИТАЙТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ
И ПЪРВИЯ ПЪТ, КАКТО И ЗА ОЩЕ ЕДИН ПЪТ, КОЙТО ДЕТЕТО ПОМНИ ДОБРЕ, ОСВЕН АКО ДЕТЕТО
ИЗРИЧНО НЕ СПОМЕНЕ САМО ЗА ДВА СЛУЧАЯ.
VI. Кратко прекъсване
[В началото се обърнете към детето:]
“Сега искам да се уверя, че те разбрах и да видя има ли какво друго да те попитам. За това за
известно време ще [tпомисля по това, което ми каза/прегледам записките си/и т.н.?]”
[След това прегледайте получената информация, попълнете Разследващия въпросник,
установете има ли липсваща информация и планирайте останалата част от изслушването. НЕ
ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ФОРМУЛИРАТЕ ПОСЛЕДВАЩИ КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ В ПИСМЕН ВИД.]
След прекъсването

[За да изясните важна допълнителна информация, неспомената до момента от детето, задайте
му допълнителни конкретни и отворени въпроси по начина описан по-горе. След всеки
конкретен въпрос, задайте и отворен (“Какво още имаш да ми кажеш за това?”). Като
приключите в въпросите, преминете към част VII.]
VII. Изясняване на информация, неспомената до момента от детето
[Задавайте конкретни въпроси само след като сте опитали да подходите и по друг начин и
чувствате, че ви убягва важна информация за разследването на инцидента .Много е важно да
комбинирате с отворени въпроси (“Какво още имаш да ми кажеш за това?”), когато това е
възможно. ]
[Забележка: При многократно повтарящи се инциденти, трябва да насочите вниманието
надетето към тях като използвате думите, с които ги е назовало и да преминете към конкретни
въпроси само след като първо сте му дали възможност да ви ориентира в основните детайли.]
[ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ПОРЕДНИЯ ИНЦИДЕНТ УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ВСИЧКАТА
ЛИПСВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДХОДНИЯ.]
Задаването на въпроси, насочени към информация, неспомената до момента от детето, се
случва по следния начин:
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“Когато ми разказа за [конкретен инцидент, определен като време и място на случване], ти ми
спомена за [човек/предмет/действие]. Дали [конкретизирате въпроса]?”
[Изчакайте да отговори.]
[Подканете го да продължи, ако е удачно:]
“Кажи ми всичко, което имаш за казване за това.”
Примери

1. “Като ми разказа за оня път в приземния етаж, спомена, че той си свали панталоните.
Нещо случи ли се с твоите дрехи?”
[Изчакайте да отговори.]
[После добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
[Изчакайте да отговори.]
2. “Като ми разказваше за последния път, спомена, че те е опипвал. през дрехите ли?”
[Изчакайте да отговори.]
[После добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
[Изчакайте да отговори.]
3. “Опипваше ли те изпод дрехите?”.
[Изчакайте да отговори.]
[После добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
4. “Разказа ми по-рано какво се е случило на детската площадка. Някой видя ли какво ти се
случи?”
[Изчакайте да отговори.]
[Като е удачно, добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
5. “Знаеш ли нещо подобно да се е случвало и на други деца?”
[Изчакайте да отговори.]
[Като е удачно, добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
6. “Разказа ми за онова, което се е случило в плевнята. Знаеш ли кога стана това?”
VIII. Ако детето не успява да сподели информация, която очаквате
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Използвайте подкани, но внимателно и на място.
Ако знаете за разговори, при които информацията е била спомената, кажете:
1. “Разбрах че си говорил с [еди-кой си ] [еди-кога си/еди-къде си]. Кажи ми за какво си
говорихте.”
[Ако детето не даде допълнителна информация, задайте въпрос 2; Ако даде някаква
допълнителна информация, добавете:]
“Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
Ако имате информация за предишни споделяния за неща , несподелени с вас, кажете:
2. “Разбрах, че си казал [тя/той ми сподели, че си казал] [обобщете инцидента, по
възможност без уличаващи подробности]. “Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми
кажеш за това.”
[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
3. Ако някой е видял случилото се, кажете:
a. “Разбрах, че някой е видял [ ]. Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за
това.”
[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
Ако детето отрича, минете на 3b.
b. “Случило ли ти е е нещо [еди-къде си/еди-кога си]? Тук съм да чуя всичко, което
имаш да ми кажеш за това.”
[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
Ако детето има наранявания или белези, кажете:
4. “Виждам че [чувам че] имаш [белези/натъртвания] [еди-къде-си ].
Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
5. “Някой [обобщете станалото без да назовавате по име извършителя, освен ако детето
вече не го е споменало и без уличаващи подробности]?”
Ако детето отрича, минете към следващата част.
Ако успее да каже нещо, отвърнете:
Тук съм да чуя всичко, което имаш да ми кажеш за това.”
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[При необходимост продължете с отворена подкана, като напр. “Какво още имаш да ми
кажеш за това?”]
IX. Информация, свързана с разкритото от детето
“Разказа ми защо дойте да си поговорим с теб днес. Научих от теб доста неща и това много ми
помогна да разбера какво ти се е случило.”
[Ако детето е споменало, че е споделило за случилото се с друг, минете на въпрос 6. Ако не е,
вижте дали е вероятно да е споделило веднага след станалото:]
1. “Кажи ми какво се случи веднага след [последния инцидент].”
[Изчакайте да отговори.]
2. “А какво стана после”?
[Забележка: Използвайте този въпрос, колкото често е необходимо в тази част от
разговора.]
[Ако детето спомене, че е споделило за случилото се с друг, минете на въпрос 6. . Ако не,
задайте следните въпроси.]
3. “Някой друг знае ли какво ти се случи?”
[Изчакайте да отговори. Ако назове някой, минете на въпрос 6.]
[Ако потвърди без да споменава име, попитайте:]
“Кой?”
[Изчакайте да отговори. Ако назове някой, минете на въпрос 6.]
4. “Сега искам да разбера как научиха другите за [последния инцидент].”
[Изчакайте да отговори. Ако назове някой, минете на въпрос 6.]
[Ако има липсваща информация, попитайте следните неща.]
5. “Кой пръв освен теб и [извършителя] разбра за [предполагаемата злоупотреба, както я
описва детето]?”
[Изчакайте да отговори.]
6. “Разкажи ми всичко, което можеш, за това как [”назовете първия човек, споменат от
детето”] разбра.”
[Изчакайте да отговори.]
[После добавете:]
“Какво оше имаш да ми кажеш.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако детето опише разговор, кажете:]
“Разкажи ми за всичко, което си говорехте.”
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[Изчакайте да отговори.]
7. “Знае ли някой друг за [предполагаемата злоупотреба, както я описва детето]?”
[Изчакайте да отговори.]
[После кажете:]
“Какво още имаш да ми кажеш за това.”
[If the child described a conversation, say:]
[Ако детето опише разговор, кажете:]
“Разкажи ми за всичко, което си говорехте.”
[Изчакайте да отговори.]
[Ако не спомене, че е казало на някой друг, кажете:]
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПОВТОРЕТЕ ЦЯЛАТА ЧАСТ ЗА ВСЕКИ ОТ ИНЦИДЕНТИТЕ, ОПИСВАНИ ОТ
ДЕТЕТО.
X. Завършваща част
[Кажете:]
“доста неща ми разказа днес и искам да ти благодаря, че ми помогна.”
1. “Има ли нещо друго, което мислиш, че трябва да знам?”
[Изчакайте да отговори.]
2. “Има ли нещо, което искаш да ми кажеш?”
[Изчакайте да отговори.]
3. “Има ли въпроси, които искаш да ме питаш?”
[Изчакайте да отговори.]
4. “Ако искаш да разговаряме отново, можеш да ми звъннеш на този телефон.” [Подайте
му визитка с името и телефонния ви номер.]
XI. Неутрална тема
“Какво смяташ да правиш като приключим тук?”
[За няколко минути поговорете с детето на неутрална тема.]
“Часът е [укажете точно време] и това е краят на изслушването.”
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II.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
1. "Tell me what happened" (Structured Investigative Interviews of Child Victims and
Witnesses);
2. ИСДП София – „Ръководство за експерти, които участват и провеждат
разпити на деца, жертви и свидетели на престъпления”;
3. „Международна защита за децата”, Белгия – Ръководство за държавитечленки на ЕС „Как да гарантираме правата на децата в конфликт със закона”;
4. Фондация „Асоциация Анимус”, София – „Координационен механизъм за помощ и
подкрепа на пострадали от домашно насилие”;
5. „Европейска директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти
за правата, подкрепата, и защита на жертвите на престъпления”
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