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Център на НПО 

в Разград 

 

ПРОЕКТ „ЗА СИЛАТА НА ЗАКОНА И ГЛАСА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ” 

 

 

ДО 

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ГРАД СОФИЯ 

 

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

ГРАД СОФИЯ 

 

Г-Н ПЕТЪР ВАСИЛЕВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 

Г-ЖА МИЛЕНА ЦАНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

ГРАД РАЗГРАД 

 

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 
НА УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛА МАСА “РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 

ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ” 

 

16.06.2015Г., град Разград 

 

 

 

Ние, участниците в кръгла маса “Ролята на институциите за 

ефективна подкрепа на жертвите на домашно насилие”, проведена на 

16 юни 2015г. в град Разград: 
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 Проведохме обществена дискусия за предизвикателствата и 

нагласите при приложение на Закона за защита от домашното 

насилие в област Разград.  

 Обменихме опит, обсъдихме добрите практики и 

предизвикателства при приложението на ЗЗДН и защита на 

жертвите на домашно насилие;  

 Дискутирахме потребностите за предоставяне на ефективна 

подкрепа на жертвите на домашно насилие;  

 Направихме преглед на приложението за подобряване на 

сътрудничеството между институциите в контекста на Местния 

механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград; 

 Формулирахме препоръки към МП, МВР, Областния управител на 

област Разград и Общински съвет – Разград за подобряване на 

процеса на превенция на домашното насилие. 

Участниците в Кръглата маса се обединихме около няколко ключови 

идеи и отправяме послания към г-жа Румяна Бъчварова – Заместник-

министър председател и Министър на вътрешните работи, г-н Христо 

Иванов – Министър на правосъдието, г-н Петър Василев – областен 

управител на област Разград и г-жа Милена Цанева – Председател на 

Общински съвет – Разград; обръщаме се към местните и регионални 

власти; образователните институции и академичната общност; 

гражданските организации и средствата за масова информация, като ги 

призоваваме за решителни действия. 

Министерство на вътрешните работи: 

 Да организира широки консултации за оценка въздействието на 

прилаганите до момента национални програми за превенция на 

домашното насилие, които се координират от МВР; 

 Да включи всички заинтересовани институции и ангажираните с 

превенция на домашното насилие неправителствени организации 

в процеса на подготовка на  Националната програма за превенция 

на домашното насилие за 2016г. 

 Да разработи процедура (стандарт) за работа с деца, поставени 

под постоянна полицейска закрила по Закона за закрила на детето 

и да се изгради подходяща инфраструктура във всяко районно 

управление на МВР; 
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 Да работи за разкриване на кризисни центрове за жертви на 

домашно насилие във всички краища на България за улесняване 

достъпа до защитена среда и подкрепа; 

 Да се засили участието на академичната общност и гражданските 

организации в процес на оценка и планиране на дейностите по 

превенция на домашното насилие в национален план; 

 Да разработи в партньорство ефективна система за осигуряване на 

защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно 

насилие;  

 Да осигурява навременна и адекватна защита на пострадалите от 

домашно насилие, с оглед превенция на деянието и предоставяне 

на професионална подкрепа; 

 Да води неуморна превантивна работа с извършители за 

преустановяване рецедива на домашното насилие;  

 

Министерство на правосъдието: 

 Да увеличи възможностите на жертвите на домашно насилие да 

ползват безплатна правна помощ; 

 Да участва активно в процеса на оценка въздействието на 

прилаганите до момента национални програми за превенция на 

домашното насилие, които се координират от МВР и 

Министерство на правосъдието; 

 Да разработи и финансира създаване на специални помещения за 

изслушване на деца (сини стаи) във всеки съдебен окръг, като се 

създадат условия за прилагане на щадящо правосъдие за деца; 

 Да развива и подкрепя програми за засилване ролята и 

ефективността на органите на съдебната власт за приложението на 

ЗЗДН; 

 Да разшири програмата за подпомагане на неправителствени 

организации, които работят по превенция на домашното насилие; 

 Да координира процеса на сътрудничеството между ангажираните 

институции по превенция на домашното насилие.  

 

Областен управител на област Разград: 
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 Да участва активно в процеса на превенция на домашното насилие 

на областно ниво, като подкрепя добрите практики на 

институциите; 

 Да насърчава полицейските служби на областно ниво да 

подобряват своя капацитет за превенция на домашното насилие; 

 Да съдейства за обучение на специалисти и използване на 

иновации за превенция на домашното насилие в образователните 

институции; 

 Да подкрепя съществуващите социални услуги за превенция на 

домашното насилие и да създава условия за разкриване на нови; 

 Да включи специална тема за превенция на домашното насилие в 

разработваната Стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Разград, 2015г.-2020г. 

 

Общински съвет – Разград 

 Да приеме общинска програма за превенция на домашното 

насилие в община Разград; 

 Да създаде подходящи условия за разкриване на кризисен център 

в областния град в консултации и професионалната общност; 

 Да увеличи ролята на местната власт в община Разград за 

приложението на ЗЗДН; 

 Да участва активно в процеса на сътрудничество за превенция на 

домашното насилие. 

 

 

За информация: Диляна Георгиева, тел: 0898 552 688, ел.поща: 

dillyana.georgieva@gmail.com; office@ngo-rz.org 
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