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Мая МАНОЛОВА: Разград е пример за превенцията на домашно
насилие
10 February 2016

„Разград се превръща в пример за цялата страна с учредяването на този Областен съвет за превенция на домашното
насилие. Ще съдействам подобни координационни органи да бъдат създадени във всички областни градове“. Това заяви
омбудсманът на Република България Мая Манолова, която вчера беше на посещение в града, заедно със заместник-
министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.

Инициатор за създаването на новия съвет е Сдружението с
нестопанска цел „Център на НПО в Разград“, с подкрепата на
Областната администрация. Новият орган ще работи за
ограничаване на домашното насилие чрез извършване на
превантивни дейности и ще осъществява контрол върху
развитието на предоставяните услуги за жертви на домашно
насилие. Основната функция на звеното е да стимулира
партньорството между местната, съдебната и изпълнителната
власт. В структурата му влизат 46 души, сред които кметовете
и председателите на общинските съвети в седемте общини на
Разградска област, представители на полицията,
прокуратурата, съдебната власт, директори на здравни,
социални и образователни институции.
По време на заседанието, на което беше учреден областният
съвет, на преден план бе изведена необходимостта от
изграждане на Кризисен център за настаняване на жертви на
домашно насилие.

Общественият защитник Мая Манолова заяви, че ще настоява за изграждането на целогодишни кризисни центрове във
всеки град на България.
„В момента в страната функционират 18 центъра с общо 224 легла, чиито капацитет не е достатъчен за нуждите на
пострадалите от домашно насилие. Положителен е фактът, че има приет стандарт за делегирана от държавата дейност –
финансиране на кризисни центрове в размер на 8 500 лева на легло годишно. Необходимо е обаче и с усилието на
общините, и на Министерството на труда и социалната политика, такива центрове да бъдат създадени във всеки град“,
заяви Манолова.
Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева подкрепи идеята за създаването на Кризисен център и
заяви, че такива социални звена вече функционират в съседните градове Русе и Търговище. Тя очерта необходимост за
обособяване на „сини стаи“, в които да се разпитват деца, станали жертви на домашно насилие. Видеозаписът с
показанията им ще бъде доказателство в съда и няма да се налага да бъдат допълнително травмирани с многократни
разпити в съдебна зала.
От своя страна, кметът на Разград д-р Валентин Василев заяви, че държавата постоянно вменява задължения на
общините, но когато стане въпрос за финансиране тя по-скоро е мащеха. По думите му, за изграждане на кризисен център
се говори от 2005 година, но досега не са предприети реални действия за реалното му създаване. Той допълни, че се
надява да се намерят средства и подходяща сграда за функционирането на социалното звено за жертвите на насилие.
Антония КИРИЛОВА
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