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© Радка Минчева  Разград се превръща в пример за цялата страна по отношение на
превенцията на домашното насилие. Това заяви днес на учредяването на първия в страната
Областен съвет на превенция на домашното насилие омбудсманът на Република България Мая
Манолова.
В основния състав на новата структура влизат представители на 18 местни и държавни
институции. Гост на учредителния форум бе и заместник-министърът на правосъдието
Вергиния Мичева.



Ще отправя препоръки и на национално ниво да бъде създаден подобен орган за превенция на
домашното насилие – обяви в Разград омбудсманът Мая Манолова. Тя апелира да бъде
утвърден и механизъм за координация и взаимодействие между институциите по отношение на
проблема, който засяга всяка четвърта жена. Манолова настоява и във всеки областен център в
страната да има Кризисен център за пострадалите от домашно насилие, в момента те са 18 с
общо 224 легла.

Омбудсманът обясни и че е отправила препоръка към правителството за ратифициране от
страна на България на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над
жени и домашното насилие.Подобна ратификация ще инкриминира домашното насилие –
обясни заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева. Докато в момента подобни
дела се водят като граждански и се образуват наказателни производства само по искане на
жертвата и санкциите са административни при приемане на конвенцията домашното насилие
ще се превърне в криминално деяние и прокуратурата ще е задължена да го разследва като
престъпление. Предвижда се и обособяване на сини стаи, в които през венецианско стъкло ще
се разпитват жертвите на домашно насилие, видеозаписът с показанията им ще бъде
доказателство в съда и няма да бъдат разпитвани многократно в съдебна зала – обясни още
Мичева.Да потърси сграда за Кризисен център се ангажира кметът на Разград д-р Валентин
Василев, ако това не се случи готовност да предостави помещение изрази кметът на община
Самуил д-р Бейтула Сали. По данни на РД“Социално подпомагане“-Разград миналата година
случаите на домашно насилие са 18, като 13 от жертвите са ползвали подобни социални услуги
в други населени места. Освен местните управи от област Разград в основния състав на
Областния съвет за превенция на домашното насилие влизат представители на социалните
служби, съдебната власт, прокуратурата, полицията, РЗИ, РИО на МОН, областната болница,



неправителствени организации, в разширения състав влизат представители на още 24
институции. Инициативата за учредяване на Областния съвет е на Центъра на
неправителствените организации в Разград с председател Георги Милков. Организацията от 10
години работи по проблемите на домашното насилие.
Основната цел на съвета е ограничаване на домашното насилие на територията на област
Разград чрез извършване на дейности по превенция.
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