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Център на НПО 

в Разград 

ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО И ИНОВАЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД” 

 

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

За информация: Георги Милков, Ръководител на 

проекта 

 

   

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

 

Сдружение „Център на НПО в Разград” реализира от месец декември 2012г. 

проект „Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област 

Разград”. Проектът е с продължителност 10 месеца и е финансиран от Министерството 

на правосъдието. 

В рамките на проекта ще бъде разработен наръчник за обучение на специалисти 

по случаи на домашно насилие. Ще се организират работни посещения в центрове за 

домашно насилие в други областни градове. Ще се организира и проведе обучение на 

полицейски служители, социални работници и магистрати от 7 общини в област 

Разград. Ще се проведат консултации и правна помощ за жертви и извършители на 

домашно насилие. 

  В резултат от реализирането на проекта се очаква да се подобрява работата на 

специалистите в Консултативния център по проблема с домашно насилие чрез 

провеждане на две посещения в Консултативни центрове в други градове; Подобряване 

работата на полицейските и социалните служители по проблема с домашното насилие; 

Подобряване взаимодействието между институциите при превенция на домашното 

насилие чрез разработване на наръчник за обучение на специалисти, които работят по 

случаи на домашно насилие; Усъвършенстване на уменията на специалистите за 

справяне с проблема на домашното насилие; Консултиране на жертви и извършители 

на насилие; Популяризиране на практиката по ЗЗДН. 

Конкретни цели на проекта:  

1) Подобряване взаимодействието между институциите при превенция на 

домашното насилие чрез разработване на наръчник за обучение на 

специалисти, които работят по случаи на домашно насилие.  

2) Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на 

пострадали от домашно насилие и на извършители на домашно насилие. 

 Проектното предложение надгражда местните и национални програми по 

отношение на съществуващите услуги за целевите групи, защото предлага нов подход за 
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превенция на домашното насилие, развива капацитета и укрепва палитрата от услуги на 

Консултативния център, с цел повишаване качеството на живот на уязвимите социални 

групи. 

  Целеви групи: 1.Полицейски служители - районни инспектори и служители от 

охранителна полиция; 2. Социални работници от област Разград; 3. Районни съдии от 

област Разград; 4. Жертви на домашно насилие, включително и деца- социалнослаби и 

уязвими от различни населени места; 5. Извършители на домашно насилие;6. 

Прокурори, които имат опит и интерес по темата ЗЗДН. 

  През последните осем години Центърът на НПО в Разград развива успешно 

Консултативен център по проблемите на домашното насилие. Специализиран 

екип предоставя юридическа помощ и психологическа подкрепа на жертви на 

насилие и прилага специализирана програма за осъдени лица по ЗЗДН.  

Специалистите оказват безплатна подкрепа и съдействие на жертви на 

домашно насилие и извършители на насилие. Консултативният център е на адрес: 

град Разград, ж.к. „Освобождение” № 34, етаж 1, тел: 084/66 16 94! 

Партньори на Консултативния център в Разград са Районен съд - Разград, 

Районно полицейско управление, град Разград и социалните служби в област 

Разград. 

Центърът на НПО в Разград е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен 

съвет (от 2012 година) и на Обществения съвет към Министъра на правосъдието Диана 

Ковачева (от 2011 година) и Министъра на правосъдието Маргарита Попова (2009-

2011). 

Центърът на НПО в Разград е водеща правна неправителствена организация, 

която по нейна инициатива подпомага Национална НПО мрежа за гражданско 

наблюдение на съда. Формацията е уникално гражданско обединение за подкрепа на 

съдебната реформа в България. В момента в мрежата участват над 60 граждански 

организации с опит в демократичните реформи. Националната мрежа е създадена през 

2007г. от Сдружение “Центъра на НПО в Разград”, който е лидер в областта на 

гражданското наблюдение на съдебната система.  

Целта на националната мрежа е да развива и поддържа високи професионални 

стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България: www.watch.ngo-

rz.org. 

Проектът „ Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в 

област Разград ” се осъществява с подкрепата на Министерството на правосъдието. 

 

За информация: тел.084/661694 
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