
17 институции заедно решават проблема с домашното насилие 

17 институции подписаха Местен механизъм за 
прилагане на Закона за защита от домашното насилие в 
област Разград. 

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. Идеята представи 

председателят на Центъра на НПО Георги Милков. 

От церемонията отсъстваше само представител на Районна прокуратура - Кубрат, подписи 
положиха ръководители или техни заместници на: 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 и Центъра на НПО. 
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Приеха местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашно насилие 
 
 
Близо двайсет ръководители на различни институции от региона в петък се подписаха под 
„Местен механизъм за прилагане на закона за защита от домашно насилие в област Разград”. 
Документът е изготвен от Центъра на НПО и е резултат от проект „Механизъм за ефективна 
работа по проблема с домашното насилие”, финансиран от държавния бюджет чрез 
Министерство на правосъдието. 

В него са посочени специфичните дейности, с които 
Окръжен съд – Разград, районните съдилища и 
прокуратури в Разград, Исперих и Кубрат, 
полицейските управления в тези градове и в Лозница, 
РД „Социално подпомагане” и подразделенията й в 
региона, както и Център на НПО в Разград се 
ангажират с цел по-успешното и ефективно прилагане 
на закона. 

Текстът бе официално приет в Районния съд в Разград. 
Пръв под него се подписа административният 
ръководител на Окръжния съд Веселин Стоянов. 
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