
 

 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ –  

БЪЛГАРСКИЯТ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ 
Ралица Костадинова1

 

На 9 януари 2006 г. в Нов български университет се проведе конференция на 

тема „Домашното насилие - българският и европейският опит”. Организатори на 

проявата бяха Департамент „Право” на НБУ и Фондация Асоциация „Анимус”.   

 

Проявата се осъществи под патронажа на г- н Оливер Хилер – аташе по 

социалните въпроси към посолството на Република Австрия.  

 

                    
                                                 
1 Старши асистент по наказателно право, директор на програма „Право” , НБУ.  



Конференцията бе открита от проф. д-р Румен Владимиров, ръководител на 

Департамент „Право” в НБУ, който подчерта актуалността на  проблема за домашното 

насилие. Последователно думата бе дадена на  участниците, за да представят докладите 

си.  

 Конференцията имаше интердисциплинарен характер.  Докладите на 

участниците бяха най-разнообразни-с наказателноправна, административноправна,  

сравнителноправна и психологическа тематика. Ето техните заглавия по реда на 

представянето им:  

 

1.  Психологически последици при жени, 

преживели домашно насилие, 

Красимира Ковачева. 

 

 

 

 

 

2.  Правни организационни и тактически 

аспекти в дейността на полицията при 

защита срещу домашно насилие,              

доц. д-р Константин Мариновски. 

 

 

 

 

3. Полицейска практика в борбата с домашното насилие,  Кап. Красимир 

Григоров   

 

4.  Юридически механизми за защита на 

жертвите на домашно насилие, Ст.ас. 

Ралица Костадинова. 

 

 



 
 

 

5.  Испанската практика в борбата с 

домашно насилие, Теодора Катева. 

 

 

 
 

 

6.  Гръцкия опит в борбата с домашното 

насилие, Мария Бали. 

 

 

 
 

 

7. Украинският опит в борбата с домашното насилие, Катя Шипочка. 

 
 

 

8.  Европейски практики в борбата с 

домашното насилие, гл. ас. д-р 

Катерина Йочева. 

 

 

 
 

 

9.  Мониторинг на насилието над жени в 

България и региона, Лилия Сазонова. 

 
 

 



 

 

На конференцията присъстваха студенти от програма „Право” на НБУ, 

служители от ДНСП,  представители на неправителствените организации Фондация 

„Център Надя” и Фондация  ”Български адвокати за правата на човека”, адвокати и 

студенти от СУ „Св. Климент Охридски”.  

Макар и проведена преди три години конференцията има своето актуално 

звучене и днес. Предвид големият интерес по темите, свързани с домашното насилие, и 

факта, че те до момента докладите не са публикувани,  част от  тях  са включени в 

настоящия брой на електронното юридическо списание на НБУ. 

 
 


