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Казуси 

 

1. Вторична виктимизация 

З.Ц.А. на 40г. е настанена на 08.08.2016г., като е насочена към ПВНЖТХ гр.Бургас след 

краткотрайно пребиваване в кризисния център на Асоциация „Анимус“. Тя е въвлечена 

в ситуация на трафик от 08.11.2015г., с цел просия. След системен физически и 

психически тормоз тя е настанявана в болница за лечение, с множество физически 

наранявания. Впоследствие, за да се избави от рисковата ситуация на трафик, в която е 

попаднала, е подпомогната от френската организация OFFI, която осигурява 

завръщането й на българска територия. Купуват й билет за самолет и й предоставят пари 

в брой. От момента на  настаняване в приюта са задоволени всички базови потребности 

на клиента от сигурна среда. З. заявява, че не намира за себе полза от страна на 

институции и организации и иска да се прибере в родното си място. 

 

1. Наблюдавате ли симптоми на ПТСР при клиентката? 

2. Какви действия трябва да бъдат предприети с цел избягване на повторна 

виктимизация на жертвата в процеса на нейната реинтеграция? 

3. Какви биха могли органите на наказателното правосъдие да потърсят 

съдействието на клиентката, без да причиняват нейната вторична виктимизация?  

 

 

2. Ролята на психолога 

 

З.Б.В., на 29г., настанена е в ПВНЖТХ гр.Бургас на 08.08.2016г. чрез кризисния център 

на Асоциация „Анимус“. Завършила е средно образование в езикова гимназия, с профил 

испански и английски език. Завършила е семестриално висше 

икономическо  образование, без издържан държавен изпит. Попада в ситуация на трафик 

чрез бившия си партньор, който я запознава с организирана група за извеждане на жени 

за сключване на фиктивни бракове в чужбина. Става участник в процеса за по-малко от 

година до май 2016г., когато е настанена в психиатрична болница в Литва. През този 

период е сключила 4 брака с различни лица в различни държави -  Грузия, Непал, Дания 

и Литва. Още в самото начало на нейния престой, при рутинна разходка заедно с други 



потребители в района, след незначителен повод от външен дразнител - тя изпада в 

състояние на силен гняв, проявен в нецензурни вербални изблици и невербално 

агресивни действия, които трудно овладява.  

 

Какви действия трябва да предприемат помагащите професионалисти с цел 

постигане на емоционална регулация у клиентката и подготовката й за включване 

в наказателно производство? 

 

 

 

3. Мултидисциплинарна работа 

Й.Р.П. е на 38 год., настанена е в ПВНЖТХ на 01.03.2017г. Била е в ситуация на трафик 

около две години и половина във Франция, като е била въвлечена от партньора си. 

Принуждавана е да проституира и е била подложена на физическо насилие. Четири 

месеца по-рано трафикантите са заловени от френската полиция, а Й.Р.П. е 

идентифицирана като жертва на трафик. ARS Antigona-Nancy France се свързват 

с  IOM и те осигуряват на Й.Р.П. безопасно завръщане и транзитно настаняване в 

кризисен център „Света Петка“, Асоциация „Анимус“. Оттам същата е насочена и 

настанена за по-дълъг период в ПВНЖТХ Бургас. Й. е силно обезпокоена за децата си, 

които са настанени в приемни семейства в гр.София. Предстои да се води дело срещу 

трафикантите във Франция, като се очаква след приключването му на Й.Р.П. да бъде 

изплатено обещетение.  

 

Кои са професионалистите, които трябва да се включат в процесите по защита и 

помощ за пострадалата, с цел успешното й завръщане в общността? Какви действия 

трябва да предприемат съответните специалисти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


