
Деца бият родителите си за пари 
 
В последните две години все повече възрастни хора от областта стават жертви на 
домашно насилие. Тормоз върху тях упражняват собствените им деца, а причината 
обичайно е свързана с пари. В голяма част от случаите те оказват натиск върху 
старците, за да ги накарат да продадат имотите си и да получат голяма сума в кеш.  
 

Тази мрачна тенденция отчитат от Центъра на НПО в 
Разград. Както е известно, към неправителствената 
организация от няколко години функционира 
Консултативен център по проблемите на домашното 
насилие. В него безплатна подкрепа и съдействие на 
жертви на домашен физически и психически тормоз 
оказват социален консултант, психолог и юрист. 
Организацията работи и с извършители на насилие.  

 
В петък председателят на ЦНПО Георги Милков представи резултатите от 
приключилия вече проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с 
домашното насилие“. В рамките на разработката бяха проведени редица обучителни 
семинари с институции от Разградска област, работещи по проблема – РУ „Полиция“, 
Районен съд, Районна прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане“. Издаден е и 
„Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие през 2011 
година“ по подобие на този от 2009 година. Предходната книжка обхващаше 
първите пет години от приемането на закона.  
 
Напредък в прилагането на Закона за защита от домашно насилие в дейността на 
всички наблюдавани институции в региона ни, отчитат в новия доклад авторите на 
проекта. В него е отразена и статистика за работата на консултативния център от 
март 2005 до октомври 2011 година. По време на тези шест години и половина 
специализираната организация за оказване на помощ е била посетена от 180 
пострадали и над 30 извършители на домашно насилие. Само през тази година 
центърът е работил с общо 26 жертви и трима насилници.  
 
От началото на 2011 г. досега обаче се наблюдават и в пъти повече оттеглени молби 
до съда от пострадали в сравнение с предходни години. Според Милков това налага 
в закона да се предвиди механизъм, при който съдът може да открие 
обстоятелствата, наложили оттегляне на жалбата. Така ще може да се засичат 
случаите, при които върху жертвите е бил оказан натиск.  
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