
Служители на РУ "Полиция" - Лозница преминаха обучение по Закона за 
защита от домашно насилие 

 

Обучение по прилагане на Закона за 

защита от домашно насилие бе 

проведено в РУП- Лозница. Важна за 

полицаите бе новата точка в 

Правилника за прилагане на ЗЗДН, 

която ги задължава да следят за 

изпълнението на съдебната заповед 

само при наличие на молба от 

пострадалото лице. Ръководителят на 

Консултативния център по проблемите 

на домашното насилие Георги Милков 

представи съществуващата практика по 

приложението на Закона и статистика за работата на Центъра. Съдия Нели Генчева от РРС 

сподели своя опит за Правилника по прилагане на ЗЗДН. 15 полицейски служители проявиха 

голям интерес към проблемите в работата по Закона за защита от домашно насилие. Бяха 

обсъдени важни въпроси, свързани с неспазването на съдебната заповед от извършителите; 

тяхното извеждане от дома и помощта за жертвата. Съдия Генчева отбеляза, че до момента 

случаи на домашно насилие от Лозница не са разглеждани. Причината едва ли е, че липсва 

такова, подчерта тя. Целта на проведеното обучение бе да се повиши капацитета на 

полицейските служители при прилагането на Закона за защита от домашно насилие. 
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Обучение по прилагане на Закона за защита от домашно насилие бе проведено в РУП- 
Лозница 

 

Лозница. Обучение по прилагане на Закона за защита от домашно насилие бе проведено в РУП- 
Лозница, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Разград. Важна за полицаите бе новата точка 
в Правилника за прилагане на Закона, която ги задължава да следят за изпълнението на 
съдебната заповед само при наличие на молба от пострадалото лице. Ръководителят на 
Консултативния център по проблемите на домашното насилие Георги Милков представи 
съществуващата практика по приложението на Закона и статистика за работата на Центъра. 
Съдия Нели Генчева сподели своя опит за Правилника по прилагане на ЗЗДН. 15 полицейски 
служители проявиха голям интерес към проблемите в работата по Закона за защита от домашно 
насилие. Бяха обсъдени важни въпроси, свързани с неспазването на съдебната заповед от 
извършителите; тяхното извеждане от дома и помощта за жертвата. Съдия Генчева отбеляза, че 
до момента случаи на домашно насилие от Лозница не са разглеждани. Причината едва ли е, че 
липсва такова, подчерта тя. Целта на проведеното обучение бе да се повиши капацитета на 
полицейските служители при приложение на Закона за защита от домашно насилие. 

 

25 май 2011 радио "Фокус"- Шумен 

 

 
Съдия Нели Генчева: Не са разглеждани случаи на домашно насилие от Лозница 

 

До момента случаи на домашно насилие от Лозница 
не са разглеждани. Това съобщи съдията от 
Разградския районен съд Нели Генчева, по време на 
обучение на лознишки полицаи по прилагане на 
Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/. За това 
информират от пресцентъра на Областната дирекция 
на МВР в Разград. Според Съдия Генчева причината 
едва ли е, че липсва такова. 

По време на обучението съдия Генчева сподели със 
служителите на реда своя опит за Правилника по 
прилагане на ЗЗДН. Ръководителят на Консултативния 

център по проблемите на домашното насилие Георги Милков представи съществуващата практика 
по приложението на Закона и статистика за работата на Центъра. 

По време на форума бяха обсъдени важни въпроси, свързани с неспазването на съдебната 
заповед от извършителите, тяхното извеждане от дома и помощта за жертвата. Важна за 
полицаите бе новата точка в Правилника за прилагане на ЗЗДН, която ги задължава да следят за 
изпълнението на съдебната заповед само при наличие на молба от пострадалото лице. 
Целта на проведеното обучение бе да се повиши капацитета на полицейските служители при 
приложение на Закона за защита от домашно насилие, допълват от Областната дирекция на МВР в 
Разград. 
 

24 май 2011 ТОП НОВИНИ.БГ 

 


