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Консултативният център по проблемите на домашното насилие е иновативна 

социална услуга в общността, част от структурата на Сдружение „Център на 

неправителствените организации в Разград”.  

През месец юни 2012г. Центърът на НПО в Разград регистрира нова социална 

услуга “Консултативен център по проблемите на домашното насилие”, №305-

05/27.06.2012г., издадено от Агенция за социално подпомагане/МТСП. Услугата има 

лиценз от Държавна агенция за закрила на детето, № 0730/07.06.2012г. 

 

 

1.1.Политика и дейности. 

Консултативният център по проблемите на домашно насилие към Центъра на 

НПО в Разград съществува от месец май 2008г.
1
 Неговата основна цел е да предоставя 

социални услуги и програми за възстановяване на жертвите на насилие и техните 

семейства в община Разград, като разработва и прилага специализирани програми за 

извършители на насилие. 

„Центърът на НПО в Разград разработи Система за гражданско наблюдение 

на съда в Разград на местно и регионално ниво.2 Организацията инициира 

Националната мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт3, в която 

членуват 65 неправителствени организации от цялата страна.
4
 

През 2008г. фонд “Социално подпомагане”5 финансира проект „Консултативен 

център за домашно насилие в Разград”. В резултат беше създаден първият 

специализиран център за подкрепа на жертви на домашно насилие в област Разград. 

                                                 
1
 През 2005г. Центърът на НПО в Разград осъществи проекта “Гражданско наблюдение на съда” за 

мониторинг прилагането на ЗЗДН. През месец април 2007г. открихме Консултативно бюро за насилието 

над жени, което развихме в Консултативен център за домашно насилие от месец май 2008г. 

2
 www.court.ngo-rz.org 

3
 www.watch.ngo-rz.org 

4
 В момента членовете на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда са 65, 

http://watch.ngo-rz.org/ 

5
 Структура в Министерство на труда и социалната политика. 
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Процесът на институционализиране на дейността по прилагане на Закона за защита от 

домашното насилие започна с финансиране от Българския фонд на жените през 2007г.“
6
 

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в град Разград:  

 Предоставя експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 

извършители на насилие от община Разград; 

 Развива Специализирана служба за жертви на насилие и извършители на 

насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от ЗЗДН; 

В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа; 

безплатна правна помощ; безплатни индивидуални или групови консултации с 

психолог; гореща телефонна линия за съвети и консултации. 

Центърът на НПО в Разград разработи собствена програма по проблемите на 

домашното насилие, за да се преодолее съществуващият информационен и правен 

дефицит. В продължение на повече от четири години ние предлагаме специализирани 

услуги на жертви и извършители на домашно насилие.  

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална 

подкрепа, консултиране, рехабилитация и правна помощ на жертвите на домашно 

насилие. Ние работим паралелно и с извършителите на насилие, след задължителното 

указание на съда да посещават, специализираните програми, които Центърът е 

разработил. 

През месец август 2008г. в град Разград беше разкрита гореща телефонна 

линия за жертви на насилие. Вестник „Екип 7” редовно публикува обява с телефона 

на Консултативния център. Откритата телефонна линия за жертви на насилие успешно 

подпомага дейността на Консултативния център. 

Центърът на НПО в Разград успешно се развива като доставчик на социални 

услуги в общността и е включен в Общинска стратегия за предоставяне на социални 

услуги 2012-2016 с услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция на 

възрастни хора/Консултативен център по проблемите на домашно насилие гр. 

Разград.”
7
 В Общинската стратегия за предоставяне на социални услуги 2007-2011г., е 

записано, че Центърът на НПО в Разград предоставя социалните услуги „Дневен 

център за социална рехабилитация и интеграция с Кризисен център”
8
. 

Същите социални услуги са записани и в Общинския план за развитие на 

Община Разград 2007-2013г. (точка 4.2.2., стр.24).
9
 Добавен е нов абзац “Развитие на 

нови алтернативни социални услуги в общността”, приет с Решение №174/30.05.2008г. 

по Протокол №11 на Общински съвет – Разград. С решението местният парламент 

вписа Сдружение “Център на НПО в Разград”, като доставчик на социални услуги в 

двата общински документа в Разград. 

                                                 
6
 Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу 

домашното насилие, 2005г. – 2009г., Георги Милков, февруари 2010г., с.27. 
7
 Приета с Решение №150/29.05.2012 г. на Общински съвет Разград, стр.43; стр.48-49, 

http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=54&lang=bg 

8
 Решение №808/22.01.2007 г. на Общински съвет – Разград.  

9
 Решение № 384/20.05.2005г. на Общински съвет – Разград 

http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=54&lang=bg
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„Центърът на НПО в Разград е регистриран като юридическо лице с нестопанска 

цел в обществена полза и притежава необходимите удостоверения от Агенцията за 

социално подпомагане. Всяка година държавните институции извършват контрол на 

дейността и водената документация. Гражданската организация редовно подава 

задължителните публични отчети в Министерството на правосъдието и Агенцията за 

социално подпомагане.”
10

 

1.2.В Консултативния център се осъществяват две програми:  

А) Програма за възстановяване на пострадали от домашно насилие;  

Б) Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие.  

Специалистите работят в няколко направления:  

 Експертни услуги за сезиране на съда за прилагане на мерки за защита от 

домашно насилие; 

 Предоставяне на правна помощ по съдебни дела по защита от домашното 

насилие; 

 Възстановителни и рехабилитационни услуги за жертви на насилие;  

 Социална и психотерапевтична работа с жертви на насилие;  

 Фамилно консултиране и подпомагане, семейно планиране, родителски 

грижи; 

 Образователни програми за социалните права, задължения и отговорности на 

жертвите; 

 Социална и психологическа работа с извършители на насилие. 

Социалните услуги се предоставят в краткосрочен и в дългосрочен план. 

Услугите се основават на социална и психологическа работа и са насочени към 

подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за 

социално включване. Социалните услуги се предоставят безплатно според желанието 

на лицата, като алтернативно могат да се извършват срещу заплащане на такси по 

желание на клиентите. Две са основните целеви групи: 

 Жени, мъже и деца, жертви на домашно насилие, без ограничение на възраст, 

социален статус; 

 Извършители на домашно насилие, без ограничение на възраст, пол и  

социален статус; 

 Възрастова граница – няма;  

 Капацитет – 40 човека. 

 Преки ползватели на услугите на Консултативния център са жени, мъже и деца 

в неравностойно социално положение и жертви на насилие от ромска, турска и 

българска етнически общности от община Разград.  

 Косвени ползватели: партньори-представители на институции, които са 

ангажирани с проблема; членове и доброволци на неправителствени организации, 

                                                 
10

 Решение №422/28.07.2009г. на Общински съвет – Разград  



Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация 

 
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  

БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org  

4 

които представят социални услуги и защитават човешките права и жертвите на 

насилие. 

1.3.Клиенти и потребители 

 Жертвите на домашно насилие основно се насочват към Консултативния център 

от полицейски служители от Районно управление „Полиция” – Разград, както и от 

близки и познати. През последните три години се увеличава броят на клиентите, които 

са узнали за Центъра от публикуваната информация във вестник „Екип 7”. 

 Извършителите на домашно насилие се задължават да посещават 

Специализираната програма с решение от Районен съд – Разград. 

1.4.Договор с клиентите на Консултативния център по проблемите на 

домашното насилие 

 Центърът на НПО в Разград предоставя на потенциалните потребители на 

Консултативния център проект на договор за социални услуги и писмена информация 

относно: oписание на същността и принципите на социалните услуги, които се 

предоставят; целите на социалната услуга; целевите групи; описание на дейностите по 

предоставяне на социалните услуги; описание на необходимите материални и човешки 

ресурси; опита на доставчика в предоставянето на социалнитеуслуги и квалификацията 

на персонала; условията и правилата за ползване на услугите. 

В Консултативния център се поддържа регистър на потребителите на услугите, 

съобразени с изискванията на Закона за защита на личните данни с информация за: 

клиентите/посетителите – име, телефон; дата и час на посещението; проблеми и 

трудности. 

1.5.Капацитет. 

Центърът на НПО в Разград разполага с широка мрежа от доброволци, 

консултанти и експерти, които доброволно полагат труд за постигане на целите и 

задачите на проекта.  

Центърът на НПО в Разград е регистриран доставчик на социални услуги в 

Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. 

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград се 

развива успешно през последните осем години (http://www.facebook.com/groups/126158287426490). 

Консултативният център работи в тясно сътрудничество с Окръжния и Районния съд в 

град Разград, полицията, прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел за 

закрила на детето, които дават положителни препоръки за работата му. 

Центърът на НПО в Разград (www.ngo-rz.org) е позната неправителствена 

организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията има 

десетгодишно сътрудничество със съда (www.court-rz.org) и много добро партньорство 

с полицията (www.police.ngo-rz.org). Интересите на Центъра са основно в областта на 

укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, 

социалните услуги и граждански права. Центърът на НПО в Разград има специфични 

умения по управление на публични фондове и привличане на допълнителни ресурси. 

1.6.Супервизия на персонала. 

Супервизията е насочена към: степен на персонална ангажираност, чувства, 

загриженост и стрес; проблеми и методи при работата с извършители и жертви на 

http://www.ngo-rz.org/
http://www.court-rz.org/
http://www.police.ngo-rz.org/
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домашно насилие; работа с клиент, за когото консултантът е персонално отговорен; 

развитие и обучение; обратна информация за изпълнението; ръководство за текущи и 

нови задачи, включително установяване и поддържане на стандарти. 

 Членовете на екипа на Консултативния център имат писмени длъжностни 

характеристики, които ясно установяват техните отговорности, очакваните задължения 

и отчетност. Длъжностните характеристики се преразглеждат веднъж годишно. 

 На консултантите се осигурява писмено ръководство за процедурите и 

политиките на доставчика. Персоналът е информиран за процедурата по подаване на 

молби за защита Екипът от консултанти има възможност за търсене на съвет и за 

получаване на консултация. 

1.7.Органограма и екип на Консултативния център 

 

 

Центърът на НПО в Разград притежава сериозен опит в работа с домашно 

насилие и има обучен и квалифициран екип: Георги Милков – социален консултант, 

ръководител на Консултативния център: Диляна Георгиева – социален консултант; 

Димо Борисов – адвокат-консултант; Стела Ковачева – психолог-консултант; Елин 

Харизанов – социален консултант-юрист; Мария Коларова – счетоводител. В екипа 

участват и двама утвърдени университетски преподаватели с интерес към темата: проф. 

дпн Нели Иванова и проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски. 

1.8. Материални ресурси. 

Адрес: град Разград 7200, жк Освобождение 34, етаж 1, пк 237; телефон: 

084/661694; електронна поща: office@ngo-rz.org; интернет страница:www.ngo-rz.org. 

Центърът разполага с подходяща материална база – мебели, библиотека, 

компютри, мултимедиен прожектор, Интернет, офис-техника, достъп до телефон, 

безопасна, сигурна и защитена среда. В Центъра условията са подходящи за ползване и 

от хора с увреждания. За децата е осигурена игрална база; художествена, дидактическа 

и педагогическа литература. Центърът е отворен всеки ден, от 9 сутринта до 18 часа, 

без прекъсване на работното време. 

Ръководител 

на Консултативен център 

по проблемите на домашното 
насилие – град Разград

Социални консултанти Консултант-Психолог Консултант-Юрист
Консултант на телефонна 

линия

mailto:office@ngo-rz.org
http://www.ngo-rz.org/
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 Организацията има собствен офис - 80 кв.м. самостоятелен апартамент с отделен 

вход, в широкия център на Разград, в близост до училища и детски градини. Обособени 

са приемна, зала с библиотека, два работни офиса, зала за обучения. Центърът на НПО 

в Разград ползва автомобил, който е необходим за изпълнение на функциите на екипа. 

1.9.Бюджет. 

Годишният бюджет на представяните услуги се оптимизира в зависимост от 

одобрените за финансиране проекти. Възможните източници на средства, необходими 

за извършване на дейностите по услугата, са проекти, програми, дарения, държавно-

делегирана дейност. 

1.10. Партньори. 

В духа на успешното сътрудничество между институциите и с цел подобряване 

работата по проблемите на домашното насилие, 17 институции от област Разград 

подписаха Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие.  

Инициативата за подписване на Местен механизъм за прилагане на Закона за 

защита от домашното насилие в област Разград е на Центъра на неправителствените 

организации, а останалите партньори са институции от съдебната система, социални 

служби, прокуратура и полиция. Всяка от страните по подписания документ поема 

конкретни ангажименти, сред тях са и периодични срещи за обмяна на опит и добри 

практики.  

Партньори на Центъра на НПО в Разград са: Окръжен съд-Разград, Районен съд-

Разград, Районен съд-Кубрат, Районен съд-Исперих, Районна прокуратура-Разград, 

Районна прокуратура-Исперих, ОДМВР-Разград, РУ"Полиция"-Разград, РУ"Полиция"-

Кубрат, РУ"Полиция"-Исперих, РУ"Полиция"-Лозница, РД"Социално подпомагане"-

Разград, Дирекция „Социално подпомагане"-Разград, Дирекция „Социално 

подпомагане"-Кубрат, Дирекция „Социално подпомагане"-Исперих, Дирекция 

„Социално подпомагане"-Самуил. 

 II. Статистика за периода 2011 - 2013г. 
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Данните през последните три години показват, че Консултативния център постига 

устойчивост при работата си по проблеми свързани с домашното насилие в област 

Разград. Броят на жертвите на домашно насилие е почти еднакъв през съответните 

2011, 2012 и 2013г. Картината показва, че през последните три години не се отбелязва 

повишаване на случаите на домашно насилие, но е тревожен фактът, че липсва 

намаляване на проявите на насилие в дома.  

 

 

През последните три години приложение на Закона за защита от домашното насилие в 

област Разград, неуспешните случаи в Центъра са около 7%. Може да се приеме, че 

успешно разрешените случаи на домашно насилие са повече от 90% от всички клиенти. 

Приложението на социални услуги в областта на превенция на домашното насилие е 

много успешна. 

 

 
 

През 2013г. от проведените 53 консултации със социален консултант, се наблюдава 

ръст през зимния и летния период - месец февруари, юли и август. Проведените 

социални консултации имат за цел да насочат жертвата към компетентните институции, 
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които да й окажат нужната подкрепа и съдействие за по-лесното справяне в рисковата 

ситуация. По време на социалните консултации се подготвят всички документи по 

случая, с цел обобщаване на информацията, актуализиране на статистиката и 

обновяване на регистъра.  

 

 
 

До момента през 2013г. са проведени общо 49 консултации с психолог. Те имат за цел 

да подпомогнат жертвите на домашно насилие, в посока по-лесно справяне с проблема.  

Специализираната програма за извършители, към Консултативния център е насочена  в 

посока превъзпитание на същите и преустановяване на престъпните деяния в бъдещ 

период. През 2013г. се наблюдава ръст на направените консултации с психолог, 

особено през месец март – когато броят им достига – 12. Явлението, може да бъде 

обяснено с ред научни термини и подходи, но е от изключително значение да се 

отбележи, че ръстът от проведените консултации през пролетния сезон е свързан с 

депресии, характерни за този сезон. Консултациите с психолог започват да намират 

подкрепа сред жертвите на домашно насилие, след които те споделят, че по-лесно 

преодоляват травмите от физическото и психическото насилие в дома. 

Консултативният център за домашно насилие успешно създаде и разви специализирана 

програма за извършители. Районните съдилища, подписали Местния механизъм за 

приложение на Закона за защита от домашно насилие, успешно подпомагат дейността 

на Центъра. Извършителите се насочват от районните съдии, като със съдебното 

решение те се задължават да посещават специализираната програма на Центъра. 

0

2

4

6

8

10

12

я
н

у
а

р
и

ф
е

в
р

у
а

р
и

м
а

р
т

а
п

р
и

л

м
а

й

ю
н

и

ю
л

и

а
в

гу
с

т

с
е

п
т
е

м
в

р
и

о
к
т
о

м
в

р
и

Консултации с психолог

консултации с 
психолог



Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация 

 
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  

БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org  

9 

 
В трите районни съдилища в съдебен район Разград са били разгледани приблизително 

еднакъв брой дела по ЗЗДН. През настоящата 2013г. средно по едно съдебно дело на 

месец се образува в Районен съд – Разград. 

 

 

 

 

 

25.08.2014г. 

Град Разград 

 

 

7

28

5

16

26

0

19 19

0
0

5

10

15

20

25

30

Районен съд - Разград Районен съд - Исперих Районен съд - Кубрат

Съдебна практика за приложението на ЗЗДН в съдебен 

район Разград

2011

2012

2013


