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КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ  КЪМ 
ЦЕНТЪРА НА НПО В РАЗГРАД 

 
Центърът на неправителствените организации в Разград повече от шест години осъществява програми по 

прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН), www.ngo-rz.org.  

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, както и разработване и прилагане на специализирани програми за извършители на насилие. 

Консултативният център за домашно 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 Закона за защита срещу домашно насилие; 

Центърът на НПО в Разград разработи собствена програма по проблемите на домашното насилие, за да се преодолее 
съществуващия 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 
юридическо представителство на жертвите на домашно насилие. Ние работим паралелно и с извършителите на насилие, след 
задължителното указание на съда да посещават нашите специализирани програми. 

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 е регистриран като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане с 
обхват: “Дневен център” и “Кризисен център” (Удостоверение № 111/06.11.2003г.) Социалната услуга “Център за социална 
рехабилитация и интеграция” е регистрирана с Удостоверение № 1284/10.05.2006г. Дейността се регламентира със Закона за 
социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение.   

Консултативният център по проблемите на домашно насилие  в град Разград попада в обхвата на социалната услуга 
“Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”. Социалната услуга се предоставя в съответствие с 
Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността.2  

„В Общинската стратегия за предоставяне на социални услуги 2007-2011 г., приета от Общински съвет – Разград, е 
записано, че Центърът на НПО в Разград предоставя социалните услуги „Дневен център за социална рехабилитация и интеграция с 
Кризисен център”3. 

Същите социални услуги са записани и в Общински план за развитие на Община Разград 2007-2013г. (точка 4.2.2., 
стр.24), приет с Решение № 384 от 20.05.2005г. на Общински съвет – Разград. Добавен е нов абзац “Развитие на нови алтернативни 
социални услуги в общността, приет с Решение № 174 от 30.05.2008г. по Протокол № 11 на Общински съвет – Разград. 

С това решение местният парламент вписа Сдружение “Център на НПО в Разград”, като доставчик на социални услуги в 
двата общински документа в Разград. 

„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.”4 

Преки ползватели на Консултативния център са повече от 100 жени и деца в неравностойно социално положение, 
жертви на домашно насилие от ромската, турската и българска етническа общност от община Разград. Те са включени в 
програма за възстановяване от преживяно домашно насилие. За тях организираме консултации, беседи, безплатна съдебна защита  
по Закона за защита срещу домашното насилие. 
 До момента над 45 извършители на домашно насилие ползват услугите на специалистите от  Центъра за домашно 
насилие и участват в специализирана програма за работа с извършители на насилие. Те са насочвани от Районен съд Разград и са с 
влязло в сила решение по Закона за защита срещу домашното насилие. 

До момента в Консултативния център по проблемите на домашното насилие са потърсили помощ над 210 
потърпевши от домашно насилие и са предоставени над 850 консултации. С помощта на Центъра в Районен съд - Разград са 
заведени над 100 дела по Закона за защита от домашното насилие, като по 95 от тях магистратите постановиха мерки за 
защита на жертвите и децата.  

                                                 
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 Одобрена със Заповед № 9100-293 от 12.12.2006г. 
3 Решение №808 по Протокол № 45 от проведено на 22.01.2007 г. заседание на ОбС – Разград, Раздел VI. Дейности за изпълнение 
на стратегическите цели и подцели, т. 10, www.razgrad-bg.org, рубрика Общински съвет – подрубрика Протоколи.  
4 Решение №422 по Протокол № 27 от проведеното заседание на Общински съвет – Разград на 28.07.2009 г., стр.3, www.razgrad-
bg.org, рубрика Общински съвет – подрубрика Протоколи 
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