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Центърът на НПО продължи през 2011 година успешно да развива и прилага социални услуги 

за жертви и извършители на домашно насилие съобразно Закона за защита от домашно 

насилие. Консултативния център по проблемите на домашното насилие продължава да работи 

по създадените вече специализирана и възстановителна програми. Осъществява проект 

„Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие”.  

 

През 2011г. Центърът на НПО в Разград продължава развитието на Националната НПО мрежа 

за гражданско наблюдение на съда, започва проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”. 

Проектът обхваща районни и окръжни съдилища в Южна България от три апелативни района. 

Проектът е продължение на реализирания през 2010-2011г. проект “Правосъдие близо до 

хората” обхванал 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България” 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

I. Страртира проект „Център за социална рехабилитаци и интеграцич – град 

Лозница” 

II. Издаден е доклад за напредъка на съда в Северна България, в който са направени 

препоръки по приложението на наблюдаваните закони. 

III. Реализиран е проект „Правосъдие близо до хората” в 20 града в Северна 

България. 

IV. Проведена конференция с министъра на правосъдието Маргарита Попова. 

V. Успешно е осъществен проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с 

домашното насилие”.  

VI. Издаден е доклад за приложение на Закон за защита от домашно насилие през 

2011 

VII. Подписан е Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашно 

насилие в област Разград между 17 институции по инициатива на Център на НПО 

в Разград 

VIII. Центърът на НПО участва с екип наблюдатели към Асоциация „Прозрачност без 

граници” на местни избори 2011 в област Разград.  

IX. Консултативния център продължава да работи ефективно в екип: консултант-

ръководител, социален консултант, консултант- психолог и консултант-юрист.  

X. През 2011г. успешно стартира проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза” 

за гражданско наблюдение на съда в Южна България. Доброто съвместно 

сътрудничество на Центъра на НПО с над 50 неправителствени организации от 

цяла България допринесе за успешно мултиплициране на опита на гражданското 

наблюдение и обмен на добри практики в партньорство със съдебни институции. 

XI. Европейска мрежа за борба с расизма – ENAR 
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I. ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГРАД 

ЛОЗНИЦА” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

и Република България 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Област: Разград, Община: Лозница, Град Лозница и 16 населени 

местна на общината 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца: 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

Период, в който е предоставяна социалната услуга по проекта: 10 МЕСЕЦА: 01.03.2011Г. – 

31.12.2011Г.  

Обща цел: Предлагане на качествени социални услуги за хора с увреждания в община Лозница 

с цел интеграцията им в обществото. 

Специфични цели: 

1. Развитие на нова социална услуга в общността „център за социална рехабилитация и 

интеграция” в град Лозница, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от 

целевите групи. 

2. Реинтеграция на трайно институционализираните граждани с увреждания от Дома за 

възрастни хора с физически увреждания в село Ловско. 

3. Повишаване на качеството на съществуващите социални услуги в община Лозница. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност 1. Разработване на новата социална услуга ЦСРИ (1-4 месец). Целта е да бъде 

създаден нов модел на работа с хора в неравностойно положение. Подобряване качеството на 

предоставяните услуги. 

Дейност 2. Организиране и провеждане на публична процедура за подбор на изпълнител на 

ремонтни дейности. (1-2 месец). Избрана е най-подходяща фирма-изпълнител, на която да се 

възложи изпълнението на СМР и доставката и монтажа на оборудването. 

Дейност 3. Ремонт на сградата и оборудване на Центъра (1-4 месец). Целта е да бъдат 

създадени подходящи условия за предоставяне на качествени социални услуги за хора с 

увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция. 

Дейност 4. Подбор на екип за работа в Центъра (1-3 месец). Избран е екип с подходящи умения 

за работа с хора в неравностойно положение. 

Дейност 5. Създаване на междуинституционален екип (2-6  месец)  Създадени са предпоставки 

за качествено предоставяне на услугите. Включване на всички заинтересовани страни в 

процеса на работа по проблема. 

Дейност 6. Обучение на специалисти за прилагане на  модела (3–6 месец). Повишени са 

уменията на екипа за качествено и ефективно предоставяне на социални услуги на хора с 

увреждания. 

Дейност 7. Предоставяне на услугата ЦСРИ в община Лозница (3-12 месец). Целта на дейността 

е подобряване качеството на живот на хората с увреждания, хората, настанени в институции и 

ползвателите на социални услуги от община Лозница. 

Дейност 8. Супервизия на услугите (3-12 месец). Проведено е наблюдение представянето на 

персонала при предоставяне на услугите. Повишаване ефективността на работа при 

предоставяне на услугите. 

Дейност 9. Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне на 

резултатите по проекта (12 месец). Целта на тази дейност е популяризиране на постигнатите 

резултати по проекта. 
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Дейност 10. Информационна кампания за популяризиране на Центъра (1-12 месец). Цел: 

Популяризиране дейността на ЦСРИ-Лозница и ОП. Предоставяне на информация на по-голям 

кръг от хора. 

Дейност 11. Издаване на „Ръководство с практически съвети за управление на ЦСРИ” (11 

месец). Цел: Популяризиране на добрите практики и опит в предоставяне на социални услуги в 

общността и по-конкретно в ЦСРИ. 

Три основни целеви групи участват в проекта: 1. Пълнолетни граждани с увреждания – 35; 2. 

Пълнолетни потребители, настанени в специализирани институции – 35; 3.Пълнолетни 

граждани, ползватели на социални услуги - те са с характеристики на част от лицата на 

първата и втората целева група. 

БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА,  ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА 

70 човека, от които: 35 човека с физически увреждания от Дома в село Ловско; 35 човека с 

различни увреждания от община Лозница 

Обща стойност на проекта: 127 816,43 ЛЕВА 

След проведена планирана мониторинг проверка от инфраструктурен експерт стартира ремонт 

на сградата на ЦСРИ. Бяха изготвени скици на помещението, издадено удостоверение от 

главния архитект и е сключен договор с изпълнител. 

Изготвени са покани за всички местни институции, които ще участват в 

междуинституционалния екип. Изпратени са писма до представители на институциите и 

неправителствени организации, които имат отношение към хората с увреждания за участие в 

Междуинституционален екип по проекта. На 10.03.2011г. беше проведена първата среща на 

междуинституционалния екип по проекта. На нея са обсъдени възможностите за 

сътрудничество, предстоящото обучение в хотел ”Романс” на „Св. Константин и Елена”.  

Беше започната подготовка на междинен отчет. В края на месеца се приготвиха месечни отчети 

на екипа на ЦСРИ, общ месечен отчет за месец март 2011г. и се изготви план за месец април. 

През месец март работата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция беше 

затруднена от липсата на материална база, породена от закъснението в ремонта. На 

специалистите беше предоставено помещение, което да използват временно за реализиране на 

дейностите. Беше взето решение да се работи с хората от ДВХФУ – с. Ловско. Специалистите 

посещаваха дома два пъти седмицата и работиха с тях. Желаещите да ползват услугите на 

ЦСРИ са над 90% от потребителите. Изготвени са досиета и е започнала работа с 22 

потребители.  

Напредък по постигане на целите:  

1. Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ на 22 потребители. 

2. Проведени са четири процедури по ЗОП. Сключени са договори с изпълнители по 

процедури:  Ремонт на сградата; Доставка на оборудване за центъра;. 

3. Доставка на канцеларски материали и консумативи; Разходи за ”медицински прегледи”; 

4. Десет представители на местните институции участваха в среща на 

междуинституционалния екип по проекта 

5. Проведено е второто планирано обучение за междуинституционалния екип на ЦСРИ и на 

специалисти за прилагане на модела. 

6. Обучени са 10 представители на институциите и екипа на ЦСРИ. 

7. Обществеността в Област Разград е запозната с целите, задачите и предвидените 

дейности по проекта. 

Бяха установени определени нередности по време на изпълнението на проекта, за които 

ръководителят изготви официално становище: 

1. УСТАНОВЕНИ ПРОБЛЕМИ 



Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация 

 
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  

БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org  

 

 

1.1. Сериозно закъснение на част от дейностите, заради забавено финансиране. 

1.2. Не са изготвени финансови отчети за първите четири месеца по проекта от 

счетоводителя на проекта. 

1.3. Няма никаква яснота какво е фактическото финансово състояние на проекта, заради 

бездействие на счетоводителя на проекта. 

1.4. Счетоводителят на проекта отказва да предостави достъп до финансовите документи и 

информация на Ръководителя на проекта за финансовото състояние на проекта. 

1.5. Двама от специалистите в ЦСРИ са подали заявление да напускат заради лошите 

условия на работа, липса на яснота, постоянните промени на трудовите договори и слабо 

ръководство. 

1.6. Има закъснение в дейностите за публичност повече от два месеца, поради липса на 

финансиране на изработване на интернет-страницата. Не е изплатено възнаграждение на 

експерта за първите три месеца на 2011г. 

1.7. Не е изплатено възнаграждението на експерт-сътрудник по обученията за проведени 

две обучения през месеците февруари и март 2011г. 

1.8. Не е изплатено възнаграждението на експерт по супервизия и консултиране за 

проведена първа супервизия през месец март 2011г. 

1.9.  Кметът не е сключил договор с избрания кандидат за длъжността психолог-специален 

педагог, което се отразява на качеството на социалните усуги. Въпреки че е подписан анекс 

на 11.04.2011г. и с това проектът губи средства за възнаграждения над 60 дни (от 

01.03.2011г.). 

1.10. Втори месец продължава ремонтът на помещенията за ЦСРИ, с което се нанася 

финансова загуба на планираните средства по проекта за режийни разходи за помещенията 

от 01.03.2011г. 

1.11. Кметът не е сключил договор по ЗОП за сигнално-охранителна дейност с ОД на МВР – 

Разград, въпреки многократните напомнения на ръководителя на проеекта. 

1.12. Повече от два месеца не е доставено работното облекло на специалистите от ЦСРИ, 

поради липса на плащане по договора с доставчика. 

1.13. Сключените трудови договори със специалистите от ЦСРИ не съотвестват на 

българскоро законодателство, независимо че бяха променяни от счетоводителя Тотка 

Паисиева три пъти за 35 дни. По проекта не са одобрени средства за прослужено време и 

стаж, но работодателят е длъжен да начислява и изплаща тези задължителни надбавки на 

назначените служители. 

1.14. Увеличена е степента на недоверие между партньорите, защото не се спазва 

сключеното Споразумение за изпълнение на проекта, поради отказ на Община Лозница. 

1.15. Кметът на Община Лозница, Айхан Хашимов, отказва да приеме предложенията на 

Ръководителя на проекта за подобряване на системата за управление и за подготовка на 

Първи междинен отчет. 

2.ПЛАНИРАНИ МЕРКИ 

2.1. Ръководителят на проекта да проведе последен разговор с Кмета на Община 

Лозница Айхан Хашимов за всички налични проблеми по управлението на проекта. 

2.2. Ръководителят на проекта да изпрати официално писмо до Договарящия огран и да 

го информира за проблемите на Центъра на НПО в Разград с бенефициента Община 

Лозница, както и негативната роля на местния експерт Севдалина Стоянова, която 

задълбочи проблемите с непрофесионалната си намеса. 



Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация 

 
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  

БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org  

 

 

2.3. Центърът на НПО в Разград да изпрати официално писмо до Договарящия огран и да 

го информира за навъзможността да продължи участието си в този проекта заедно с 

бенефициента Община Лозница, заради деструктивното поведение на Кмета на 

общината и Главния счетоводител. 

2.4. Центърът на НПО в Разград да предприеме юридичести стъпки за изпълнение на 

сключеното споразумение от 03.01.2011г. и за получаване на дължимите суми за 

извършената работа, които не са изплатени от счетоводителя на проекта. 

Община Лозница отказа да сътрудничи при реализирането на проекта, което наложи 

Центърът на НПО в Разград да напусне.  

 

II. ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА СЪДА В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ,  

В рамките на проект „Правосъдие близо до хората” е издаден доклад за напредъка на 

съда в Северна България, в който са направени препоръки по приложението на наблюдаваните 

закони.  

Докладът за напредъка на съда отразява основните изводи и препоръки от издадените 

по време на проекта пет аналитични документа от гражданско наблюдение по приложение на 

наблюдаваните закони и достъпа на уязвимите групи до правосъдие в 20 съдилища в Северна 

България. 

„Проучването, осъществено от авторите на настоящия 

доклад, потвърждава предимствата на гражданския контрол за 

стимулирането на реформите и предоставянето на реалистична 

информация за обществените настроения спрямо работата на 

съда. Заедно с моя екип и колегите в Министерството на 

правосъдието оценяваме високо работата на Мрежата за 

гражданско наблюдение на съда и очакваме с нетърпение 

промените, които трябва да започнем заедно след направените 

в доклада препоръки.  

Докладите от гражданското наблюдение имат 

уникалното предимство да оказват деликатен граждански 

натиск и въздействие за положителни промени в 

правораздаването. При утвърждаването на съдебни практики 

по прилагане на закони, гражданското наблюдение предоставя 

неоценимата възможност да се съобразяват новите динамики в 

обществените отношения и добрите практики в наблюдаваните 

институции. 

Трите задължителни стъпки, които трябва да предприеме 

всяка съдебна институция, са да направи ревизия на сегашното си състояние, да повдигне 

отново духа на служителите на Темида и да измери внимателно постигнатия напредък. За да 

бъдат убедителни и да вдъхновяват служителите си, административните ръководители трябва 

да възприемат себе си като мениджъри. Ръководителите не трябва да се притесняват от 

оригиналните решения, от риска и временното неудобство от конфронтацията. Еднаквото 

отношение към всички служители е подчертано несправедливо към най-добрите. Хората, които 

не споделят основните ценности на системата на правосъдието, трябва да я напуснат. 

Едно от очакванията на обществото е правосъдието да забрави за сухите статистически 

числа и да пази репутацията и независимостта на съда. Публичността и прозрачността трябва 

да се превърнат в съзнателно преследвани ценности, за да постигнем ефекта на реформа в 

положителна посока. 

Информираността на обществото е изконен принцип на демокрацията, който важи и за 

системата на правосъдието. Чрез размяната на информация и обмяната на опит между 
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включени в гражданското наблюдение съдилища се създава естествен процес на положителна 

промяна в съдебната дейност.”1  

Докладът съдържа препоръки към Народното събрание, относно Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Препоръките към Висш съдебен 

съвет съдържат препоръки относно дейността на съдебните заседатели, прилагане на Кодекса 

за етично поведение на българските магистрати, препоръки за прилагане на Закона за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси; за прилагане на Указ за борба с 

дребното хулиганство; за прилагане на Закона за съдебната власт и закона за адвокатурата; за 

прилагане на Закона за закрила на детето; за прилагане на Закона за защита от домашно 

насилие; за прилагане на ГПК и НПК. Докладът съдържа статистически данни по изброените 

закони, наблюдаваните в съдилищата в градовете Варна, Разград, Шумен, Силистра, 

Търговище, Русе, Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, Червен 

бряг, Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин. Мониторинговите данни са събирани с 

помощта на стандартизирани анкетни карти за наблюдение, съставени за целите на проекта. 

Използвани са и допълнителни методи, които включват лично наблюдение с присъствие в 

съдебна зала, разговори с граждани, използване на факти от съдебната система, станали 

публично известни чрез публикации в медиите, мониторинг върху интернет страниците на 

съдилищата.  

 

III. ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДИЛИЩА В 20 ГРАДА ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ПО 

ПРОЕКТ „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА”  

Главната цел на проекта е утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за 

съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и 

засилване на общественото доверие в съда. 

Цели: 

- Изграждане на граждански капацитет за наблюдение на съда (мрежа от доброволци) - 

граждански наблюдатели, които следят точно зададени параметри за правилното 

прилагане на наблюдавани специфични закони и кодекси, за работата на съдебната 

администрация, развитието на съдебните процеси, тяхната бързина, ефективност, 

прозрачност и безпристрастност. 

- Започване на диалог между граждански организации и представители на съдебната 

власт – процес на взаимен обмен на информация и срещи. 

- Обсъждане на резултатите от наблюдението с експерти и представители на съдебната 

власт и постигане на разбирателство за ускоряване на реформата. 

- Включване на широката общественост в ускоряване на реформата в съдебната система 

чрез представяне на резултатите от наблюдението – повишаване на обществената 

подкрепа за реформата в съдебната власт. 

Фокус на наблюдение: Основно се наблюдаваха прилагането на новоприети и изменени 

закони и достъпа на уязвими групи до правосъдие. Според местната специфика се наблюдаваха 

и конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с етичното поведение на магистрати и 

нерегламентирани контакти с компрометирани лица. 

Резултати: подбрани, обучени и натрупали опит – 40 доброволци; изготвени 20 доклада 

за наблюдение на съдебни дела в различни градове; изготвени 20 отчета за работата на 

съдилища; един цялостен доклад с препоръки, издаден в бюлетин; проведени 20 срещи с 

обществеността; организирани 40 срещи с представители на съдебната власт; отпечатани 40 

публикации в медиите; развита устойчива мрежа от НПО – наблюдател и партньор на 

съдебната власт; реално функциониране на механизъм за участие на гражданите в съдебната 

реформа и управлението на съдебната система; ускоряване на реформата в съдебната система 

                                                 
1
 Маргарита Попова, министър на правосъдието, 19 юни 2011г. 
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на местно ниво; районните съдилища и прокуратури в малките градове, малките населени 

места и селските райони на България предлагат равен достъп до правосъдие на местната 

общност; стриктното прилагане на процедурите от съдиите и прокурорите е гаранция срещу 

вземането на пристрастни решения и затруднен достъп до правосъдие; стимулиране на отворен 

диалог между гражданите, гражданското общество, съдебните институции и прокурорите; 

подобрен обществен образ на съдебната система на местно ниво и увеличена репутация на 

местните магистрати; подобряване на връзките между гражданския сектор и местните медии. 

Обхват: Националната НПО мрежа избра 20 града за наблюдение в съответствие с 

досегашния опит. Висшият съдебен съвет консултира избора на 20 съдилища в Северна 

България2, разделени в 5 групи по 4 града, със срок за наблюдение по три месеца всеки. 

Проектът ще се реализира в цяла Северна България, за да се постигне равномерно въздействие 

при промяна нагласите на обществеността и установените практики.  

В рамките на проекта се наблюдаваха положителните промени в системата, които се 

отбелязват винаги в докладите, за да се окуражат позитивните практики и насърчим 

магистратите към усъвършенстване. 

 

IV. КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА” С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО 

МАРГАРИТА ПОПОВА 

На 28.06.2011г. в Националния институт за правосъдието, град София, се проведе 

Конференция „Правосъдие близо до хората” под патронажа на Министъра на правосъдието 

Маргарита попова. Целта на конференцията беше обществено обсъждане на доклада с 

професионалисти – съдии, прокурори и народни представители; търсене на обратна връзка, 

отразяване на всички техни коментари относно достъпа до правосъдие. 

Конференцията стартира с приветствия от Министъра на правосъдието Маргарита 

Попова; Заместник-посланика на САЩ Сюзън Сатън; Заместник-председателя на ВКС Марио 

Бобатинов и Заместник-главния прокурор Галина Тонева.  

Пред широката общественост беше представен доклад за напредъка на съда в Северна 

България, разработен в резултат проведено гражданско наблюдение върху работата на 

двадесет съдилища в Северна България. Гражданското наблюдение е осъществено по проект 

"Правосъдие близо до хората", финансиран от Фондация "Америка за България". Проучването е 

извършено в периода февруари 2010г. – април 2011г., като мониторингът обхваща 20 

съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. Екипът за гражданско наблюдение 

включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 експерти. В доклада са 

описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 290 наказателни. Наблюдението обхваща 

съдилищата в градовете Варна, Разград (Районен и Окръжен съд), Шумен, Силистра, 

Търговище, Русе, Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, Червен 

бряг, Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин. Според наблюдателите магистратите бележат 

значителен напредък относно достъпа на уязвими групи до правосъдие. Съдиите работят 

експедитивно, информират страните за техните права и задължения, спазват Закона за 

правната помощ, заседанията започват навреме. Сред архитектурните подобрения в съда е 

осигуреният от началото на декември 2010г. достъп за граждани до тоалетната на първи етаж 

на съда. 

След представянето на доклада от наблюдението, бяха направени коментари от 

представители на съдебната система – Министъра на правосъдието Маргарита Попова, членове 

на Висш съдебен съвет, представители на Софийска градска прокуратура и  Районни съдилища 

в Северна България.  

                                                 
2
 За да се постигне по-голяма представителност и да се увеличи въздействието, на гражданското наблюдение ще бъдат 

подложени съдилищата от 13-те областни града и 7 общински центъра. 
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Министърът на правосъдието Маргарита Попова коментира, че безпристрастността на 

магистратите и тяхната обективна преценка трябва да се контролира. Според нея трябва да се 

намери механизъм да се повиши общественото доверие към съдебната система. Не може един 

прокурор и един съдия да вземат едно решение и когато хората са недоволни, да отговаряш 

"това е моето вътрешно убеждение", допълни тя и уточни, че това е „изключително погрешно”. 

 

 V. ПРОЕКТ „МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМА С ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ” 

 ОБЩА ЦЕЛ: Да се повиши капацитета на Центъра на НПО в Разград чрез развитие на 

програми по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, създаване на устойчив модел на партньорство между 

заинтересованите институции по проблема с домашното насилие, като те бъдат обучени да 

предоставят ефективни услуги на гражданите.  

 Нашата цел е да укрепим Консултативния център по проблемите на домашното насилие в 

Разград и да изградим система на взаимодействие между социалните, здравни и 

правоохранителни институции, които следят за спазване и прилагане на Закона: съд, 

прокуратура, полиция, социални служби, медицински заведения.  

Специфични цели: 

1. Създаване на общо разбиране и партньорски подход;  

2. Изграждане на ефективен модел;  

3. Запознаване на гражданите и жертвите на домашно насилие със закона и помощта, 

която могат да получат.  

4. Обществена подкрепа и окуражаване на скритите жертви;  

Целеви групи по проекта са местни институции, работещи по проблема в Област Разград; 

местни органи на самоуправление; граждани, средства за масова информация.  

Бенефициенти: жертви и извършители на домашно насилие; журналисти от печатни и 

електронни медии, представители на местните институции, ангажирани с домашното насилие в 

Област Разград: 3 районни съдилища; 3 РУ „Полиция”; 3 Дирекции „Социално подпомагане”, 3 

районни прокуратури; Окръжна прокуратура; 3 центрове за спешна медицинска помощ; 

Приемно-спешно отделения към многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван 

Рилски”; лични лекари и неправителствени организации.  

Дейности 

 Обучителен семинар с органите, работещи по закона за механизмите за взаимодействие 

между заинтересованите институции.  

 Тренинг с представителите на полицейските управления, които работят директно с 

проблема – как трябва да реагират в различни ситуации; какво да консултират 

пострадалите; как следят изпълнението на съдебните решения; взаимодействие с 

институции и  НПО. 

 Приложение на програми за превенция и защита от домашно насилие;  

 Водене на безплатни съдебни дела по Закон за защита от домашното насилие за крайно 

нуждаещи се клиенти - социално-слаби граждани.  

 Изготвяне на официален регистър за жертви на домашно насилие в област Разград – ще 

се попълва официален регистър за жертви и извършители на насилие, който да е 

полезен за подобяване на услугите за тази групи.  

 Издаване на Доклад за приложението на Закона за защита от домашното насилие.  

 Включване на всички институции в мрежа за сътрудничество и супервизия – периодични 

срещи, наблюдение и консултации относно приложението на ЗЗДН.  
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 Организация и управление на Консултативния център по проблемите на домашното 

насилие.  

 

 

Резултати 

Общо 20 представители на местни институции са 

участвали в обучителен семинар за механизми на 

взаимодействие – представители на полицията, съда, 

социални служби, лекари, НПО, прокуратура, 

многопрофилна болница. В обучението взеха участие 

представители на Районна прокуратура Разград и 

Исперих, РУП Разград, Районен съд Разград, Районен 

съд Кубрат, Дирекция социално подпомагане – Самуил, 

Кубрат, Исперих, Разград, Районна дирекция социално 

подпомагане, адвокатска колегия 

 

● Проведен е тренинг с 20 полицаи-представители на четири полицейски управления, 

които работят директно по проблема на домашното насилие. Тренингът се проведе с 

участието на представители на районни управления „Полиция” - РУП - Разград, РУП – 

Кубрат, РУП – Исперих, РУП – Лозница.  

 Развитие на програми за превенция и защита от 

домашно насилие: Проведени са 115 консултации със 

социален консултант, 80 консултации с психолог,15 

консултации с юрист; Наблюдавани са 30 дела по 

ЗЗДН. Проведени са 2 пресконференции за 

популяризиране на проекта; Направени 10 

публикации в местните медии за популяризиране на 

Закона. 

 Безплатна правна помощ - заведени и проследени са 

общо 15 съдебни дела по ЗЗДН за крайно нуждаещи 

се клиенти - социално-слаби граждани.    

 Изготвен е официален регистър за жертви и извършители на домашно насилие в област 

Разград. 

 Изготвен е доклад за дейността по 

приложението ЗЗДН в област Разград, в 

който са описани всички дейности по 

проекта и резултатите към тях. 

 Релевантните институции са активно 

ангажирани с проблема и участват 

ефективно в предоставянето на 

подкрепа за жертвите на насилие. 

 Подобрени са процедурите за работа на 

Консултативния център – срокове, 

координация, отговорности на всеки 

член на екипа, документи, статистика. 

През 2011г. Центърът е посетен от 33 жертви 

на домашно насилие, 28 от които жени и 5 

мъже. В специализираната програма участват 5 мъже и 1 жена.  
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Положителна тенденция е увеличаващия се брой на мъжете-жертви на домашно насилие. 

Важна цел на проекта бе да окуражи скритите жертви да потърсят помощ и подкрепа, да 

участват във възстановителни програми.  

 

 

VI. ДОКЛАД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПРЕЗ 2011 

В рамките на проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното 

насилие” е издаден Доклад за приложение на Закона за защита от домашно насилие. В доклада 

са включени резултатите от проекта, както и препоръките получени от иснтитуциите по време 

на проведените обучения съгласно дейностите по проекта.  

В доклада е проследено развитието на  закона за защита от домашно ансилие от 2005 до 

2011 година. Отбелязани за недостатъците и трудностите при прилагането на ЗЗДН с които се 

сблъскват институциите. Отчетен е напредъкът в приложението на ЗЗДН в област Разград по 

няколко основни критерия. В доклада е направена  оценка на прилагането на ЗЗДН. Оценката е 

направена по време на обученията в рамките на проект „Механизъм за ефективна работа по 

проблема с домашното насилие” посредством анкетни карти с въпроси.  

В разработката епроследена дейността на институциите ангажирани по проблема с 

домашното насилие, недостатъците и трудностите при прилагане на Закона. Направена е 

ретроспекция на ЗЗДН от 2005 до 2011г. по институции – Районен съд Районна прокуратура 

Исперих, РУ „Полиция” . 

Докладът предоставя актуална информация за напредъка по прилагане на ЗЗДН в област 

Разград в рамките на проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното 

насилие”.  

 

VII. МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

В ОБЛАСТ РАЗГРАД  

На 16 декември 2011г. Центърът на НПО в Разград подписа Местен механизъм за 

прилагане на Закона за защита от домашно насилие в област Разград с 17 местни институции, 

ангажирани по проблема с домашното насилие. Създадена е подходяща среда за съвместна 

работа по проблема и са идентифицирани подходящи форми на взаимодействие. Механизма 

беше подписан от: Районен съд Разград, Кубрат и Исперих, Окръжен съд – Разград, Районна 

прокуратура – Разград и Исперих, ОД на МВР – Разград, РУП „Полиция” – Разград, Кубрат, 

Исперих, Лозница, РДСП, Дирекция „Социално подпомагане” – Разград, Исперих, Самуил, 

Кубрат. В хода на цялостната дейност по превенция на домашното насилие като социално 

явление, ние успешно си сътрудничим с Районно управление “Полиция”3, Районен съд, 

прокуратурата, социалните служби, местните средства за масова информация и шест ключови 

институции, ангажирани по проблема в съвместните ни дългосрочни програми. Възниква 

практика все по–често жертви на домашно насилие да се насочват към Центъра от служители на 

РУП в общините. 

 

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011 

Центърът на НПО  участва с екип  наблюдатели към Асоциация „Прозрачност без 

граници” на местни избори 2011 в област Разград. В продължение на два месеца – септември – 

октомври 2011г. бяха проследявани медийните публикации за изборите, като се следеше за 

нарушения свързани с публикуване на материали в публичното пространство, например 

анонимност на материалите, липса на информация, че купуването и продаването на гласове е 

престъпление, или размер по малък от 10 % от площта на целия материал.   
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Наблюдателите от екипа регистрираха нарушение в продължение на целия изборен ден, 

както в деня на първи тур на изборите, така и на балотажа. Наблюдателите своевременно 

съобщаваха за нарушенията на Центъра, който отнасяше сигналите в съответните общински 

комисии.  

 

IX. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ  

Консултативния център продължава да работи ефективно в екип: консултант-

ръководител, социален консултант, консултант- психолог и консултант-юрист. Преки 

ползватели на Консултативния център са жертви на домашно насилие, включени в програма за 

възстановяване. За тях се организират консултации, беседи, съдебна защита по Закона за 

защита от домашно насилие.    

Консултативния център по проблемите на домашното насилие извършва необходимите 

правни консултации и изготвя социален доклад, който се представя на консултант-юриста.  

Между 2005 и 2011г. над 180 потърпевши от домашно насилие и са предоставени над 

630 консултации. Заведени са над 100 съдебни дела по ЗЗДН, като по 95 от тях са постановени 

мерки за защита на жертвите и децата. През 2011г. образуваните дела по ЗЗДН са 21 бр,; дела 

с постановени решения по ЗЗДН – 5бр.; прекратени дела  по ЗЗДН – 9бр.; в срок на обжалване 

– 2бр.; висящи дела – 3бр. 

През 2011 Центърът на НПО провежда три 

обучени със служители на РУП, като две от тях са част 

от проект „Механизъм за ефективна работа по 

проблема с домашното 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.”4 

Положителна тенденция е увеличения брой клиенти на Центъра, насочени от служители 

на РУП – Разград. Регистрирани са случаи на домашно насилие на жертви, насочени към 

центъра от служители на РУП от други градове в областта.  

 

X. ПРОЕКТ “ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза ” 

 През месец ноември 2011г. стартира проекта „Правосъдие близо до хората: втора фаза”. 

Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в 

България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво. 

                                                 
4
 http://www.razgrad.mvr.bg/PressOffice/News/learn_loznica.htm 
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Подцели: 

1. Създаване на национален механизъм за гражданско наблюдение на съдебната 

система - системно гражданско наблюдение и отчитане на прозрачност, отчетност и 

етика в съдебната система и силна гражданска ангажираност в реформата в 

съдебната система. 

2. Укрепване капацитет на Мрежата за гражданско наблюдение на съда - активно 

ангажирана гражданска мрежа, което ще гарантира устойчивостта и ефективността 

на гражданското участие в процеса на отчетност на съдебната система. 

3. Позициониране на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, 

като ключов актьор в съдебната реформа.  

Обект на гражданско наблюдение са: 24 съдилища на районно и окръжно ниво в Южна 

България, разделени в четири групи по 6 (4 районни и 2 окръжни). Те са групирани условно в  

три групи според степента на годишна натовареност 

Ще се наблюдават ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната 

реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво. 

1. Етично поведение и конфликт на интереси - ЗПУКИ и КЕПБМ.  

2. Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; визуализация; 

електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на 

плащане, комисиионни, посредници); 

3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните 

актове на електронните страници на съдилищата; 

4. Правосъдие за деца/Младежко и детско правосъдие  – ЗЗДт, СК, ЗЗДН, ЗБППМН, 

УБДХ 

 Наблюдението се извършва от специално обучен за целите на проучването екип, който 

събира данните от мониторинга с помощта на стандартни карти за оценка, съставени за 

нуждите на проекта и спецификите на съдебните процеси. Използва се смесена методика, 

която включва лично наблюдение с присъствие в съдебната зала, събиране на факти с помощта 

на разговори с граждани или извличане на информация от публикации в медиите. 

 В рамките на проекта ще анализираме интернет-страниците на 24 съдилища и ще 

изготвим документ с обективно представяне на фактите и сравнения. Ние ще изследваме 

практиките в съдилищата в стремежа им да направят дейността на институцията публична и 

прозрачна, да увеличат степента на информираност на гражданите. 

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: Подготовка и актуализиране на картите за гражданско 

наблюдение; тренинги за гражданско наблюдение със 100 участника; гражданско наблюдение; 

месечни отчети от гражданско наблюдение; аналитични доклади от гражданско наблюдение; 

отпечатване на 4 междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател; 

междинен доклад за напредъка на съда; доклад за напредъка на съда; кръгли маси 

(обществени срещи/пресконференции/брифинги; национални конференции за гражданско 

участие в съдебната реформа; анализ на българските и европейските съдебни практики; 

развитие и актуализиране на интернет-страницата на мрежата; управление на проекта 

 Нашата методология включва три основни елемента, за да се постигане на измерими и 

устойчиви резултати: 

 стандартизирана и международно призната методология за гражданско наблюдение 

на съда; 

 активен диалог с представители на съдебната система и ангажираните обществени 

институции; 

 въвличане на обществеността чрез информация и застъпнически кампании; 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 48 доброволци-граждански наблюдатели и експерти са 

селектирани, обучени и натрупали опит; изготвени са 96 месечни доклада за гражданско 

наблюдение на 24 съдилища в 24 различни градове; изготвени са 24 аналитични доклада с 

изводи и препоръки за наблюдение на всеки един съд; изготвени са 4 междинни аналитични 

доклада от резултатите на 4 групи наблюдавани съдилища; изготвен един доклад за напредъка 

на съда в Южна България с изводи и препоръки; изготвен един междинен доклад за 

наблюдението на 8 съдилища в средата на 2012г., издаден в бюлетин Граждански наблюдател; 

изготвени са 3 становища, анализи и предложения по важни теми; проведени са над 50 срещи 

с обществеността в 25 града; проведени са над 48 срещи с представители на съдебната власт в 

24 града; проведени 2 национални конференции за представяне на резултатите от 

гражданското наблюдение в град София; над 60 публикации в медиите; привлечени са нови 24 

членове на Националната мрежа и в резултат общия брой на членовете става над 70 на 

територията на цяла България; изготвени са 1 междинен и 1 окончателен отчет – програмен и 

финансов; 

 Устойчив ефект на проекта: след приключването му участвалите неправителствени 

организации ще могат да прилагат опита си в други обществени сфери и ще могат да го 

разпространят и сред други организации, за да наблюдават съдилищата в други градове. 

 

XI.ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА БОРБА С РАСИЗМА – ENAR 

На 08-09.04.2011г. Георги Милков участва в заседание на Борда на ЕНАР - Будапеща, 

Унгария. В края на месец ноември участва във второто за годината заседание на Борда в 

Брюксел, Белгия. 

        

 През месец декември 2011 се състоя годишната среща на ENAR, където бяха обсъдени 

годишните отчети и бяха предложени промени в управителния орган. 

 

 


