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Г-н Милков, защо отбелязваме 25 ноември?  
Днес /б.а.-вчера/ се чества Международният ден против насилието над 
жени. Всяка година се организират световни събития „16 дни против 
насилието“. Тази година кампанията е свързана с 60-годишнината от 
Всеобщата декларация за правата на човека. Посланието за 2008 г. е 
„Човешки права на жените – човешки права за всички“.  
 През 2005 г. ние подготвихме първото за Разградска област съдебно 
дело по Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/ и 
осигурихме безплатна подкрепа на жертвата. За изминалите години ние 
успяхме да развием ефективни партньорства с ключови местни 
институции, като сключихме с осем от тях споразумения за 
сътрудничество.  
Затова ще използвам възможността чрез страниците на вашия вестник 

днес специално да благодаря за сътрудничеството на Районен съд, Районно управление на 
МВР и Районна прокуратура в Разград. Признателни сме за подкрепата на Окръжен съд и 
Окръжна прокуратура.  
Каква е равносметката от вашата работа до момента?  
За три години и половина от приемането на ЗЗДН на 29 март 2005 г. в област Разград са 
влезли в сила над 60 заповеди за защита. За същия период Центърът на НПО е предложил 
социални услуги и програми за възстановяване на над 100 жени-жертви на насилие - от 
ромската, турската и българската етническа общност. Всяка пета жена в Разград е жертва на 
домашно насилие. Още толкова жени имат пострадали приятели или близки. Мит е, обаче, че 
само жени са жертви на домашно насилие. Ние консултираме вече и трима мъже, които са 
наши клиенти.  
От пролетта на тази година си сътрудничим със сдружение „Младежки форум 2001“ по проект 
за създаване на пилотен модел за национална мрежа за деца и семейства в риск. Както 
знаете, организацията откри гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие с 
подкрепата на Център „Отворена врата“ – Плевен, който е водеща организация.  
Защо са толкова активни неправителствените организации в Разград по този 
проблем?  
Разград има особено място в борбата с домашното насилие и агресията. В града успешно се 
развиват професионални механизми за справяне с проблема. Местните институции са 
отворени за сътрудничество с нас, неправителствените организации. Все повече стават 
социалните услуги за жертви и извършители на домашно насилие. По наше мнение, тук в 
Разград, грижата за жертвите е голяма и професионална, като се търси трайно решение на 
проблемите в семейството и обичайната среда. Ние предлагаме специализирана социална, 
психологическа и юридическа подкрепа. В момента всички услуги за безплатни за нашите 
клиенти.  
Докъде стигнаха вашите усилия за промяна в самия закон?  
През май създадохме тематична коалиция от 5 организации и огласихме 13 предложения за 
промени в ЗЗДН. Всички наши идеи бяха приети от работната група към министъра на 
правосъдието и са отразени в проекта за промени. В момента новите текстове се съгласуват 
между институциите и предстои внасянето им в Народното събрание. Основните промени 
засягат криминализиране на домашното насилие, въвеждането на сериозни наказания за 
неизпълнение на съдебната заповед и пряко ангажиране на прокуратурата с домашното 
насилие. Според предложенията прокуратурата ще бъде длъжна незабавно да образува 
наказателно производство дори при наличие само на информация от социалните служби, 
полицията, неправителствените организации, здравните заведения. Не е необходима жалба от 
пострадалия, за да се ангажира прокуратурата. Новост е и въвеждането на 
общественополезен труд за извършителите на насилие, като алтернатива на задължителната 
глоба.  
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