
Защита при насилие в 
семейството 

Полиция 
Домашното насилие е нараняващо, наказуемо и 
не е личен проблем. 

Били ли сте жертва или заплашени? 
При актуална заплаха се обадете на спешен 
телефон 110! 
Полицията ще направи всичко необходимо за да 
Ви защити. Евентуално извършителят, 
извършителката веднага ще бъде изгонен от 
жилището. 

Подайте жалба в полицията за престъпното 
деяние. Можете да подадете жалбата директно 
при акцията на полицията на място или във 
всяко полицейско управление. 

Ограничителна заповед 
Когато е приложено насилие, полицията може да 
изгони извършителя или извършителката от 
жилището и да издаде забрана за връщане в 
жилището за няколко дни, ако съществува 
опасност от други насилствени действия. 

Забрана за връщане и доближаване 
Според ситуацията полицията може 
допълнително да издаде неколкодневна забрана 
за връщане и / или доближаване. Ако е 
необходимо, тя важи и за житейските сфери на 
заплашеното лице, като например работното 
място. 

При всяко нарушение на ограничителната 
заповед, на заповедта за връщане или 
доближаване моля информирайте незабавно 
полицията! 

Закон за защита от насилие 
Допълнителна защита от актове на насилие и 
преследване предлага Законът за защита от 
насилие. 

Семейният съд издава при иск временни 
разпоредби с ограничен срок: 

• Забрана за влизане в жилището 
(обикновено 6 месеца) 

• Забрана за доближаване на определено 
разстояние до жилището, до работното 
място, до мястото на пребиваване на 
децата и т. н. 

• Забрана за контакт 
(личен, по Месинджър, ел. поща и т. н.) 

За да получите съответните заповеди, трябва 
да подадете искови молби чрез 
адвокатка/адвокат или бюрото за правна 
помощ в Районния съд. При финансови 
затруднения може да се подаде заявление за 
помощи за процесуалните разходи. 

Консултации 
Преди, след или вместо ограничителна заповед 
е важно да си изясните собствената житейска 
ситуация и да помислите за нови перспективи. 

Това по-конкретно означава 
Центровете за консултации срещу насилието са 
адреса за контакти при всички предстоящи 
въпроси и молби. 
Домовете за защита на жени и деца подпомагат 
жени и деца напр. при 

• сблъсък с правни въпроси 
• изясняване на финансови проблеми 
• справяне с кризи. 

Независимо от това всяка малтретирана жена 
може да бъде настанена в дом за жени. 

Когато са засегнати деца 
Ако в домакинството живеят деца се включва 
Службата за закрила на младежта 

• при ограничителна заповед; или 
евентуални 

• дела в Семейния съд по Закона за защита 
от насилие. 

Задачата на Службата за закрила на младежта е 
да подкрепя засегнатото семейство с 
консултации или с конкретни помощи. При 
това на преден план е защитата на децата. 
Службата за защита на младежта може да 
консултира и по въпроси свързани с 
раздяла/развод, уреждане на родителските 
права и режима на контакт съответно да 
препрати към компетентни инстанции. 
Консултациите винаги са поверителни. 

  



Извършители 
Проявилите насилие лица имат възможност да 
получат консултация/терапия и специализиран 
курс срещу насилието в социална тренировъчна 
група. 

Какви са темите? 
• Какво е насилие? 
• Какви проблеми имам във връзката си и 

защо прибягвам до насилие? 
• Как мога да реша проблемите във 

връзката си без насилие? 

Jedermann Heilbronn e.V. 
Специализиран център за превенция срещу насилието и 
интервенция 
Консултативен център: Bahnhofstr. 37, 74072 Heilbronn 
Тел.: 0179/4883083 
Ел. поща: Info@jeder-mann.org 
www.jeder-mann.de 
Финансираща институция: Jedermann e.V. 

Fachberatungsstelle Sozialberatung Heilbronn e.V. 
Cäcilienstr. 33, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/276931 0 и 07131/ 276931 13 
Ел. поща: winkler@sozialberatung-heilbronn.de 
www.sozialberatung-heilbronn.de 
Финансираща институция: Sozialberatung Heilbronn e.V. 

 

 

Leitstelle zur Gleichstellung der Frau  |  Stadt Heilbronn 
Център за равнопоставеност на жената  |  град Хайлброн 
Тел.: 07131 56-2984  |  Факс: 07131 56-3489 
Ел. поща: frauenbeauftragte@heilbronn.de 

WWW.HEILBRONN.DE/FRAUEN 

Заглавни снимки: горе: Designed by valuavitaly  |  Freepik  
долу: Designed by prostooleh  |  Freepik 

Жени 
Beratungsstelle und Frauen- und Kinderschutzhaus  
der Mitternachtsmission 
За малтретирани жени на разположение по всяко време 
(при спешни случаи също през нощта и през уикенда) 
Консултативен център: Steinstr. 8, 74072 Heilbronn 
Защитена къща за жени и деца: анонимно 
Тел.: 07131/814 97, Факс: 07131/993824 
Ел. поща: mitternachtsmission@diakonie-heilbronn.de 
www.diakonie-heilbronn.de 
Финансираща институция: Kreisdiakonieverband Heilbronn 

Frauen helfen Frauen   
Помощ за физически и психически малтретирани жени 
Консултативен център: Gartenstr.64, 74072 Heilbronn 
Дом за жени: анонимно 
Тел.: 07131/50 78 53, Дежурен спешен телефон: 0179 5255375  
Факс: 07131/57 46 46 
Ел. поща: info@frauenhaus-heilbronn.de 
www.frauenhaus-heilbronn.de 
Финансираща институция: Frauen helfen Frauen Heilbronn e.V. 

Pro familia – gewaltfrei und selbstbestimmt 
Консултации при сексуално и домашно насилие 
Moltkestr. 56, 74076 Heilbronn 
Тел.: 07131/930090 + 07131/89177, Факс: 07131/5944896 
Ел. поща: gewaltfreiundselbstbestimmt@profamilia.de 
www.profamilia-heilbronn.de 
Финансираща институция: Pro Familia Ortsverband Heilbronn e.V. 

Деца 

Amt für Familie, Jugend und Senioren/Jugend- und Familienhilfe 
Консултации за родители при раздяла / развод и за общуване 
Amt für Familie, Jugend u. Senioren 
Wollhausstr. 20, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/56-2843, Факс: 07131/56-3879 
Ел. поща: bfe@heilbronn.de 
www.heilbronn.de 

Landratsamt Heilbronn – Jugendamt Besondere Dienste –  
Fachdienst Trennung/Scheidung 
Консултации за родители при раздяла / развод и за общуване 
Lerchenstr.40, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/994-8040, Факс:07131/994-6995 
Ел. поща: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de 
www.landkreis-heilbronn.de 

 

Вие имате право на 
живот без насилие 
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