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ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2013г. 

 

 
Информацията е актуална към 31.08.2013г. 

 

 

I. Представяне 

Консултативният център по проблемите на домашното насилие е иновативна 

социална услуга, регистрирана през 2012г.
1
 Центърът е автономна част от структурата на 

Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград”.  

Центърът на неправителствените организации в Разград от 2005г. 

осъществява програми по прилагането на Закона за защита срещу домашното 

насилие (ЗЗДН), www.ngo-rz.org.  

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград 

покрива със своята дейност територията на административна област Разград. 

Консултативният център се развива успешно през последните седем години: 

http://www.facebook.com/groups/126158287426490/. 

Консултативният център по проблемите на домашно насилие  към Центъра 

на НПО в Разград съществува от месец май 2008г.
2
 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 

                                                 
1
 В Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика и Държавна 

агенция за закрила на детето към Министерски съвет 
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 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. 

http://www.ngo-rz.org/
http://www.facebook.com/groups/126158287426490/


насилие, след задължителното указание на съда да посещават нашите 

специализирани програми. 

Консултативният център предоставя социални услуги и програми за 

възстановяване на жертви на домашно насилие и техните семейства на територията на 

община Разград. Центърът прилага и специализирана програма за извършители на 

домашно насилие - осъдени лица по ЗЗДН.  

В Консултативния център се предоставя: 1.Безплатна социална подкрепа; 

2.Безплатна правна помощ; 3.Безплатни индивидуални и групови консултации с 

психолог; 4. Социални услуги на жени в неравностойно положение от етническите 

малцинства от община Разград;  

Преки ползватели на Консултативния център са повече от 213 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. При необходимост насочваме тази група клиенти към други институции, 

ангажирани с проблема. 

 До момента над 55 извършители на домашно насилие ползват услугите на 

специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното 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. 

На 16.12.2011 в Районен съд – Разград 17 ангажирани публични институции 

подписаха Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното 

насилие в област Разград. Документът е резултат на изпълнението на проект 

„Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие”, финансиран от 

държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието, 2011г. Подобна инициатива е 

уникална по рода си в България и е успешна практика при превенцията на домашното 

насилие и приложението на Закона за защита от домашно 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, останалите институции са от съдебната система, социални служби, 

прокуратура и полиция. Всяка от страните по подписания документ поема конкретни 

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

практики.  

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.  

Отчита се повишен брой на клиенти и от големите общини Кубрат, Исперих и 

Цар Калоян, където през последните години се забелязва увеличение на случаите на 

домашно насилие и заведените съдебни дела за защита в районния съд по 

местоживеене. 

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

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



задачите на проекта. Организацията е регистриран доставчик на социални услуги в 

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

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, Регионална 

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

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

подпомагане" - Исперих, Дирекция „Социално подпомагане" - Самуил. 

„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.”
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II. Структура на Консултативния център 

 

 

 

В Консултативния център по проблемните на домашното насилие работи 

квалифициран екип със сериозен опит в превенцията на домашно насилие: Георги 

Милков–социален консултант, ръководител на Консултативния център; Елин 

Харизанов–консултант-юрист (квалифициран за работа с уязвими групи и деца в риск); 

Диляна Георгиева–социален консултант на телефонна линия (юрист); Димо Борисов–

адвокат; Стела Ковачева–психолог; Мария Коларова–счетоводител. 

 

                                                 
3 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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