
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Повече защита от домашно насилие 
 
Как функционира? 

 
Първа помощ оказва полицията (тел. 
110), която се намесва в случай на 
насилие, извежда извършителя от 
жилището и издава ограничителна 
заповед. 
 
Правилото е: Извършителят си тръгва, 
жертвата остава.  
 
Закон за защита от насилието 

 
Допълнителна защита от актове на 
насилие и преследване предлага 
Закона за защита от насилието: 
 
Семейният съд издава при иск 
временни разпоредби с ограничен срок: 

• Забрана за влизане в жилището 
• Забрана да приближава на 
определено разстояние жили-
щето, местоработата, местопре-
биваването на децата и т.н. 

• Забрана за контакт (личен, по 
телефона) 
 

За налагането на съответните забрани 
трябва да се подадат молби чрез 
адвокатка/адвокат или в бюрото за 
правни консултации в районния съд. 
При финансови затруднения може да се 
подаде заявление за помощи за 
процесуалните разходи. 
 

 
 
 

Какво означава ограничителна 
заповед? 
 
Ако някои от съжителстващи 
съвместно хора заплаши или 
малтретира други лица, то полицията 
може да острани това лице от 
жилището и да му забрани да влиза в 
жилището за определен период от 
време. 
 
Как се предотвратява завръщането 
на извършителя в жилището? 
 
Извършителят трябва да предаде 
ключа от жилището на полицията. Ако 
е необходимо в ограничителната 
заповед се включва и средата на 
живеене на застрашеното лице, като 
напр. работното място, училището или 
детската градина. 
 
 
Ако насилникът не спазва 
ограничителната заповед 
 
...трябва незабавно да информирате 
полицията или административната 
служба. Те ще предприемат по-
нататъшни мерки за защита на 
жертвата. 
 
 
 
 
 
 
Моля, информирайте веднага
полицията! 

 

Преди, след или вместо ограничителна 
заповед е важно да си изясните 
собствената житейска ситуация и да 
помислите за нови перспективи. 
 
Какво конкретно означава това? 
 
Центровете за консултации срещу 
насилието са адреса за контакти при 
всички предстоящи въпроси и молби и 
подпомагат засегнатите жени и деца 
напр. при 

• разискване на правни въпроси 
• изясняване на финансови 
проблеми 

• преодоляване на кризата 
Независимо от това всяка малтре-
тирана жена може да бъде настанена в 
дом за жени, жертви на насилие. 
 

 

 

Когато са засегнати деца 
 
Ако в домакинството живеят деца, 
трябва да се включи Службата за 
закрила на младежта 

• при ограничителна заповед; или 
• при дела в Семейния съд по 
Закона за защита от насилието. 

Задачата на Службата е да подкрепя 
засегнатото семейство с консултации 
или с конкретни помощи. На преден 
план е защитата на децата. 
Службата може да консултира и по 
въпроси свързани с раздяла/развод, 
уреждане на родителските права и пра-
вата на общуване, съответно да 
препрати към компетентни инстанции.   
Консултациите винаги са поверителни. 



 

 

Мъжете проявили насилие имат възмож-
ност да получат индивидуални консултации 
и специализиран курс срещу насилието в 
социална тренировъчна група. 
 
Какви са темите? 

o Какво е насилие? 
o Какви проблеми имам във връз-

ката си и защо прибягвам до 
насилие? 

o Как мога да реша проблемите 
във връзката си без насилие? 

 
Колко време продължава социалната 
тренировъчна група? 
 

o веднъж седмично 
o за 6 месеца 
o вечер от 18 часа 

 
JederMann Heilbronn / ЙедерМан Хайлброн 
 
Специализиран център за превенция срещу насилието 
и интервенция 
Консултативен център: Wilhelmstr. 27, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/6427232, Факс: 07131/6427232 
Мобилен: 0179/4883083  
Eл. поща: Info@jeder-mann.org 
Финансираща институция: JederMann e.V. 
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Beratungsstelle für Frauen / Консултативен център за жени 
Защитена къща за жени и деца 
 

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: beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de 
Финансираща институция: Kreisdiakonieverband Хайлброн 
 

Frauen helfen Frauen / Жени помагат на жени  
Дом за жени  

 

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

 

Телефон за спешни случаи 
Pro Familia / Про фамилия 

 

Индивидуални консултации при домашно и сексуално 
насилие, консултации за двойки преживели насилие 
Консултативен център: Moltkestr.56, 74076 Heilbronn 
Тел.: 07131/89177 + 07131/930090, Факс: 07131/5944896 
Ел. поща: heilbronn@profamilia.de  
www.notruf-beratungsstelle-heilbronn.de 
Финансираща институция: Pro Familia Ortsverband HN e.V. 
 

Служба за семейството, младежта и възрастните хора 
Помощ за младежта и семейството 
 

Консултации за родители при раздяла / развод и за 
общуване 
Amt für Familie, Jugend u. Senioren: 
Titotstr. 7-9, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/56-2843, Факс: 07131/56-3509 
Ел. поща: soziales+jugend@stadt-heilbronn.de 
 

Областна управа/ Служба за младежта - Обща социална 
служба - Специализиран център раздяла / развод 
 

Консултации за родители при раздяла / развод и за 
общуване 
Landratsamt: Lerchenstr.40, 74072 Heilbronn 
Тел.: 07131/994-495, Факс:07131/994-6995 
Ел. поща: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de 

 

 
 
 
 

Вие имате право на 

живот без насилие 


