
Мъжете в Разградско бият все по-жестоко 
 
През последните месеци зачестяват случаите на жестоко пребити жени в региона ни. Това 
алармира председателят на Центъра на НПО и ръководител на Консултативния център за 
домашно насилие в Разград Георги Милков. 
  
Два са основните проблеми в борбата с този вид тормоз. Първият е икономическата зависимост 
на жертвите от техните нападатели, а вторият – липсата на изградени системи за социална 
защита, обясни Милков.  
 
Статистиката показва, че в периода от април 2007 до юли тази година по телефона помощ са 
потърсили 94 жертви на насилие, както и 9 мъже-насилници. 141 жертви, от които 95 % жени, 
са посетили Консултативния център общо 437 пъти. Експертна помощ е оказвана 52 пъти на 37 
насилници. Общо извършените консултации с юрист са 92, с психолог – 157, а със социален 
консултант – 259. 52 от всички експертни разговори са били насочени към насилниците.  
 
С помощта на центъра в Районен съд-Разград са били заведени 35 дела по Закона за защита 
срещу домашното насилие, като по 33 от тях магистратите са постановили мерки за защита на 
жертвата и децата й.  
 
Притеснително е, че ако през 2007 г. и 2008 г. жетвите на насилие са били 60 – по 30 всяка 
година, само от началото на 2009 г. досега регистрираните случаи в центъра са 22.  
 
Справките показват, че около 80 % от пострадалите жени са на възраст до 50 г., от тях 
половината са под 30-годишна възраст. Преобладаващата част са етнически турци. 
  
През миналата година пък има пет случая, в които жертвите са мъже. Те, обаче, не са били 
насилени от жените си, а от децата, внуците или братята си. 
  
В близо 80 на сто от общо регистрираните случаи на домашно насилие извършителите са били 
пияни. Броят на пострадалите пък рязко се увеличава през летния сезон, когато явно жегите 
отключват агресията, особено при хората с ментални проблеми.  
 
Всички тези хора имат нужда от помощ, щом ни намират сами. В този смисъл одобреното от 
Общински съвет -Разград предложение за разкриване на нова социална услуга за жертви и 
извършители на домашно насилие от януари 2010 г. беше много необходимо, коментира Георги 
Милков.  
 
Центърът на НПО в Разград работи по проблемите на домашното насилие от влизането в сила на 
Закона за защита срещу домашно насилие през 2005 г. Беше открита и горещата телефонна 
линия 66 16 94, на която и в момента жертвите могат да получат помощ.  
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