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Сдружение "Център на неправителствените организации в Разград" е 

регистрирано в Разградски окръжен съд през месец април 1997г. Центърът на НПО в 

Разград разработи Система за гражданско наблюдение на съда в България на местно и 

национално ниво.
1
  

Сдружениe “Център на НПО в Разград” е позната неправителствена организация 

с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията има десетгодишна 

специализация в съдебната реформа и много добро партньорство с  публични 

институции: съдилища  (http://watch.ngo-rz.org)  и полиция (http://police.ngo-rz.org). 

Център на НПО в Разград познава добре местните процеси на развитие и 

механизмите на вземане на решения. Интересите ни в местното развитие са в областта 

на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, 

социалните услуги и граждански права. Ние имаме специфични умения по управление 

на публични фондове и привличане на допълнителни ресурси.  

Център на НПО в Разград има добре обучен екип и експерти (юристи с доказан 

опит по темата; писхолог, социален работник, обучител-супервизор и други) за 

предоставяне на качествени услуги на жертви и извършители на домашно насилие и 

популяризира добри практики. От 2014г. Центърът на НПО в Разград развива програма 

за работа с доброволци и администрира Център за работа с доброволци, част от 

мрежата на НАРД, гр.Пловдив. 

През месец февруари 2016г., по инициатива на „Център на НПО в Разград” се 

учреди Областен съвет по проблемите на домашното насилие в област Разград, като 

консултативен орган към областния управител за формулиране на политики по темата. 

В Областния съвет участват представители на съд, прокуратура, полиция, общински и 

областна администрации, съсловни и неправителствени организации от област Разград.  

Създаването на Съвета развива постиженията в рамките на Местния механизъм 

за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград, подписан 

през 2011г. и се случва в резултат на дългогодишната работа по превенция на 

домашното насилие и надгражда добрите практики досега. 

Организацията инициира създаване на Национална мрежа за гражданско 

наблюдение на съда (http://watch.ngo-rz.org)  през месец юни 2007г., като уникално 
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гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата 

участват над 65 местни граждански организации с опит в демократичните реформи.   

Организацията издава 16 доклада от гражданско наблюдение на дейността на 

съдебната система (2004г.-2014г.), в чиито обхват са включени 56 съдилища на районно 

и окръжно ниво.   Наблюдавани са четири теми.  

Сдружение “Център на НПО в Разград в Разград” има сериозен опит в областта 

на социалната сфера. Има изградени добри работни отношения със съд, прокуратура, 

полиция и социално подпомагане, което в огромна степен повишава общественото 

доверие в дейността му.   

Центърът на НПО в Разград е реализирал осем социални проекти за превенция 

на домашно насилие; нови политики и подкрепа за хората с увреждания; социална 

интеграция на дълготрайно безработни жени от етническите малцинства.  Център на 

НПО в Разград е първият регистриран доставчик на социални услуги в област Разград 

(2003) – интензивно работи по проблема с домашното насилие и с жени в 

неравностойно социално положение от етническите малцинства. 

Центърът на НПО в Разград е издал три доклада за приложението на ЗЗДН. 
Първият доклад обхваща периода 2005-2009г.

2
 В рамките на проект “Механизъм за 

ефективна работа по проблема с домашното насилие”, е издаден доклад за дейността 

по приложение на ЗЗДН в област Разград (2011г.).   

Доклад „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното 

насилие” е разработен в рамките на проект „За силата на закона и гласа на жертвите на 

домашно насилие”, който се реализира в област Разград през 2015г.
3
 

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по темата за 

домашното насилие, (проф.Нели Бояджиева, Георги Милков) е издаден по проект 

„Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград“, в 

него е описана методика за работа при случай на домашно насилие.   

 През 2008г. организацията създава Коалиция за промени в Закона за защита 

срещу домашното насилие, заедно с Центъра за подкрепа на жени в село Стражец и 

Младежки форум 2001 – Разград. Консултативният център по проблемите на 

домашното насилие е иновативна социална услуга в общността, част от структурата на 

Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград”.
4
  

Сдружението прилага активно две програми: Възстановителна (оказва подкрепа 

на жертви и подпомага емоционалното им справяне след извършеното деяние) и 

Специализирана (работа с извършители и тяхното превъзпитание и поправяне в полза 

на обществото). 

                                                 
2
"Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното 

насилие 2005 – 2009", http://ngo-rz.org/arhives/ddnasilie.pdf 

3
 Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие" - декември 2015г., 

http://ngo-rz.org/ngorz/arhives/inovativnipodhodi.pdf 

4
 През месец юни 2012г. Центърът на НПО в Разград регистрира нова социална услуга “Консултативен 

център по проблемите на домашното насилие”, №305-05/27.06.2012г., издадено от Агенция за социално 

подпомагане/МТСП. Услугата има лиценз от Държавна агенция за закрила на детето. 

http://ngo-rz.org/arhives/ddnasilie.pdf
http://ngo-rz.org/arhives/ddnasilie.pdf
http://ngo-rz.org/ngorz/arhives/inovativnipodhodi.pdf


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  

 

 

3 

Центърът на НПО в Разград има над 20 години опит в проекти по информиране 

и въвличане на обществеността в обсъждания на важни въпроси. Проведени са 50 

информационни срещи, 30 брифинг-срещи и 40 пресконференции; направени са над 

160 публикации в печатни медии и 70 излъчвания в електронни медии (2010-2013). 

Експерти на организацията са участвали самостоятелно в 15 публицистични 

предавания, 30 интервюта и са били част от 12 обществени дискусии, организирани от 

местни и централни медии. 

Организацията успешно извършва наблюдение на местната полиция и 

разработва система за обществено наблюдение (http://police.ngo-rz.org). Центърът на 

НПО в Разград има шестгодишен опит в партньорство с местната полиция - реализирал 

е успешно четири проекта за укрепване капацитета на полицейските служби в област 

Разград.  

Център на НПО в Разград е член на Съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерски съвет 

на Република България.
5
 Учредител на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет 

(2012-2014) и на Гражданския експертен съвет към ВСС (2008-2009); член на 

Обществения съвет към Министъра на правосъдието Маргарита Попова (2009-2011)
6
 и 

Министъра на правосъдието Диана Ковачева (2011-2013). 

Организацията е член на Работната група за нов закон за детско правосъдие в 

Министерство на правосъдието (2014-2016). Представители на организацията са 

участвали в работни групи за електронно правосъдие и атестиране на магистрати към 

МП. 

ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

I.  Проект „Домашното насилие – проблем на цял един род” стартира през 

месец декември 2015г. и активно реализира предвидените дейности през 2016г.  

 Оказана е подкрепа на 67 жертви на домашно насилие от експерти: 

социални консултанти, психолог, юрист; 

 Специализирана подкрепа за 18 извършители на домашно насилие, насочени 

от Районен съд или заявили се доброволно; 

 Проведени са 7 мобилни приемни в 7 общини на област Разград; 

 Проведени са три обучения за представители от ангажираните с проблема на 

домашно насилие институции; 

 Проведена е „Публична дискусия - иновативни методи да решим проблемите 

на цял един род;  

 Проведени са четири работни срещи „Ефективни ли са действията ни? 

 Проведени са три фокус – групи с професионалисти; 

                                                 
5
 http://www.mjs.bg/2147/ 

6
 Избрана за Вицепрезидент на Република България на изборите през октомври 2011г. 
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 Проведени са четири групови и четири индивидуални супервизии на екипа 

на проекта; 

 Отпечатани са плакати, картички и календарчета. 

 Проведени са две пресконференции представяне целите на проекта. 

Проектът е изключително интересен за местната общност, защото проблемът за 

домашното насилие в област Разград е много актуален. Местните електронни и печатни 

издания отразяват и периодични дейности в рамките на проекта. На интернет 

страницата има публикувана актуална информация за проектните дейности. Фейсбуук 

потребителите са увеличили своя брой от стартирането на проекта почти двойно и сега 

те са над  276 лица.   

Наблюдават се регистрирани случаи на жертви на домашно насилие от мъжки 

пол, макар и значително по-малък брой.  В рамките на настоящия проект са двама 

(възрастни мъже).  

Наблюдават се случаи на  насилие от страна на вече порасналите деца върху 

техните родители, както и над старите хора в семейството. В нашата практика се има 

тенденция на увеличаване броят на случаите, в които възрастни родители са жертви на 

своите деца, което е свързано главно с икономическата зависимост на порасналите 

деца.  

В регистъра на Консулативния център са вписани и две деца. Регистрирането е 

по молба на техните майки, жертви на домашно насилие.  Децата са станали свидетел 

на скандалите на родителите си. Чрез периодични срещи с експерти на Центъра към 

момента и двете деца се чувстват добре в реалната си среда за общуване. 

Децата са много уязвима група, когато става въпрос, че са жертви на домашно 

насилие. Според ЗЗДН децата са жертви на домашно насилие, ако такова е 

упражнявано и пред самите тях. Друг е въпросът, че им липсва социален и жизнен 

опит, което ги лишава от възможността да оценяват актовете на насилие като такива. 

Това се случва често, когато: насилникът е близък роднина. 

Една от основните дейности по проекта в момента е осъществяване на мобилен 

екип в 7 общини в област Разград. Наблюдава се висок ръст на регистрираните случаи 

от община Разград и Исперих. Показателно е, че жертви на домашно насилие и от 

малките населени места търсят експертно консултиране. 

Нашите дългогодишни наблюдения показват висока толерантност към 

домашното насилие вследствие на съхранената все още патриархална структура на 

семейството, където е приемливо мъжът със сила да въведе ред, затова и най-често 

извършители са  съпрузи, синове  и бащи.  

Изключително ценно за служителите е среща с техни колеги от различни 

съдебни райони, чрез проведените работни посещения в различни съдебни райони, 

които повишиха мотивацията на полицейските служители. Домашното насилие има 

различни прояви, количествени и качествени прояви на различни места. Обмяната на 

опит, подобри работата на институциите, които прилагат ЗЗДН. 

В рамките на проекта са планирани и проведени са 35 мобилни приемни в 7 

общини на област Разград. Жертвите в малките населени места бяха консултирани и 
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получиха подкрепа по места. След проведените приемни се наблюдава ръст на 

регистрираните случаи в Консултативния център по проблемите на домашното 

насилие. Проведените мобилни приемни повишават доверието на жертвите към 

предоставяните услуги. Гражданите получават подкрепа на място, в отдалечените 

населени места. Често пъти жертвите нямат средства да стигнат до областния град, но 

мобилната приемна предостави тази възможност. 

В момента единственият неоспорим количествен индикатор за мащабите на 

проблема, се явява броят на съдебните дела, заведени по ЗЗДН. Има съществени 

разлики между официалната съдебна статистика и регистъра на гражданската 

организация в област Разград, където Центърът на НПО активно работи и изпълнява 

програми за работа с жертви и извършители на домашно насилие. Oгромна част от 

потърсилите помощ в Консултативния център граждани съобщават за домашно 

насилие, но не са готови да водят дела по ЗЗДН. По данни на Центъра за изследване на 

демокрацията подобни разлики по региони се наблюдават и на други места в страната.
7
 

„Като най-достоверен индикатор за мащабите на домашното насилие, до-

колкото пострадалите се обръщат към съда, се очертават съдебните статистики за 

делата по ЗЗДН. При преглед на броя дела на 10 хил. души по области и сравнение със 

средния брой за страната се установява, че те са най-много в и около големите 

градове, както и в региони, където действат утвърдени неправителствени 

организации (Перник, Разград).”
8
  

 

II. Проект „Агресия, тормоз, насилие…в нашето училище?” 

Домашното насилие в училище е тема на нов проект за сдружение „Център на 

НПО в Разград”. Проект „Агресия, тормоз, насилие…в нашето училище?” е с 

продължителност 6 месеца и се финансира от Министерството на правосъдието. 

Основна цел на проекта е образователните институции да бъдат въвлечени в 

проблема за домашното насилие, чрез създаване на програми за деца и младежи с цел 

превенция на домашното насилие; намаляване на агресията и тормоза в училище, като 

важна част от процеса на генерална превенция и подкрепа за жертвите на домашно 

насилие. 

Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се 

определя от неговото разпространение и тежките последици, които може да окаже 

върху детското развитие. 

Проектът е иновативен, защото подготвя децата да разпознават домашното 

насилие и да се справят с агресията и гнева, родени от този вид посегателства. 

Представители на ангажираните с проблема институции споделят „Нужна е 

систематична работа с тази целева група, в посока превенция.” 

В проекта са предвидени дейности за подготовка на образователни програми в посока 

                                                 
7
 Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие." Център на НПО в 

Разград, с.16, 2015. 
8
  Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации. Център за 

изследване на демокрацията, с.31,  2015. 

http://ngo-rz.org/ngorz/arhives/inovativnipodhodi.pdf
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превенция, които успешно да се прилагат в учебните заведения; дейности за оказване 

подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие; активна информационна 

кампания. Екипът на проекта активно ще развива мобилната работа и ще провежда 

консултации с клиентите в различни населени места, включително малки и отдалечени 

села. 

Обмяната на опит между институциите е добра възможност, чрез която се 

обсъжда професионално работата по конкретни случаи. Ще бъдат използвани 

интерактивни методи (дискусии, театрали постановки, игри), чрез които да се 

представи различно „домашно насилие”. Изключително специфична е разликата между 

„едно шамарче” и как да възпитаваме децата си, без да нарушаваме Закона за защита от 

домашно насилие. 

Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският 

специалист в училище са значими фигури в живота на децата. Те могат да забележат 

дори невидимите следи на проявеното домашно насилие. 

Kлючово значение в процеса на превенция на домашното насилие има активността на 

институциите, проявената съпричастност и отзивчивост.  

Необходимо е да бъдат изработени ефективни механизми за помощ на 

пострадалите, които да оказват необходимата подкрепа и професионална помощ. 

Целеви групи по проекта са: Ученици-деца и младежи; Учители, директори и 

педагогически персонал; Извършители на домашно насилие; Жертви на домашно 

насилие; Полицейски служители; Съдии и съдебни служители с опит по темата; 

Прокурори с опит по темата; Социални работници; Лекари и медицински работници; 

Граждански активисти – представители на НПО сектора. 

До момента Центърът на НПО в Разград е реализирал девет социални проекти за 

консултиране на жертви и извършители на домашно насилие; нови политики и 

подкрепа за хората с увреждания; социална интеграция на дълготрайно безработни 

жени от етническите малцинства. “Важен е приносът на Центъра на НПО в Разград при 

систематизиране работата по приложението на Закона за защита от домашното 

насилие. До момента организацията е издала три доклада за приложение на специалния 

закон (2009г., 2011г., 2015г.), в който описва спецификата в дейността на ангажираните 

институции и дава препоръки.  

 

III. Проект „Млади мултиплаери за интеркултурен диалог.”  

Центърът на НПО участва в проект за мултикултурен диалог. Основната цел на 

проекта е повишаване познаването, толерантността и разбирането между отделните 

културни общности в различните населени места на територията на България, 

включително бежанци от Евроседиземноморието, чрез разнообразни интеркултурни 

дейности, осъществявани от младежки мултиплаери, които работят на местно ниво. 

Целеви групи са младите хора 18 - 30 години.  

Национална кампания „Толерантен ли си?”, се осъществи в 7 общини в 

област Разград през месец септември 2016г. Кампанията бе част от съвместен проект 

на Фондация  Национален алианс за работа с доброволци в партньорство с още четири 

организации – „Надежда” – Хасково, МИК – Разлог, „Център на НПО в Разград” – 
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Разград, „Арабис” – София, които реализират проект „Младежки мултиплайери за 

интеркултурен диалог”, финансиран от Фондация „Ана Линд”.  

 В три последователни  дни (26-28 септември 2016г.) мултиплайери от 

Сдружение „Център на НПО в Разград”  посетиха общо 12 училища на територията на 

областта.  

Кампанията се подкрепи от Областния управител на област Разград Манол 

Кившанов и се осъществява със съдействие на Началника на РУО на МОН Разград -  

Атанас Дончев, чрез  училища в седемте общини на града. Наши съмишленици са 

доброволци и танцови формации в града. 

Центърът на НПО в Разград е местния координатор, който активно развива 

доброволчески инициативи в града. Чрез тях организацията подкрепя и развива 

обществения интерес и интереса на образователните институции да изграждат нови 

социални умения, сред подрастващите деца на новото поколение. 

Инициативата бе продължение на организираните доброволчески инициативи през 

миналата година в Дневния център за хора с увреждания в град Разград и ОУ „Иван 

Сергеевич Тургенев”. 

Обществената функция на неправителствените организации е да организират 

инициативи в подкрепа на обществото, а доброволчеството е част от „проекта на нашия 

живот”. 

 Целта на проекта е повишаване познаването,  толерантността  и разбирането 

между отделните културни общности в различните населени места на територията на 

България, включително бежанци чрез разнообразни интеркултурни дейности,  

осъществявани от  младежки мултиплаери, които работят на местно ниво.  

 

IV. Проект „Свобода зад решетките” 

Сдружение „Център на НПО в Разград” беше партньор на сдружение „Младежки 

форум 2001 – Разград“ при осъществяване на проект „Свобода зад решетките” 

(www.prison.yf2001.org). Основна цел бе да бъде увеличен фокусът върху уязвимите 

групи в затворите, чрез разработване на програми за обучения за пенитенциарни 

служители и осъдените на свобода. 

Най-важните резултати от проекта са: 

 Направена крачка към демократизиране и хуманизиране на местата за 

лишаване от свобода, чрез отварянето им към услуги и дейности в полза на 

лишените от свобода и служителите, реализирани чрез т.нар „привнесен 

/външен/ модел“; 

 Подпомогнат процес на социализация на лишените от свобода, чрез 

алтернативни социално–корекционни дейности, реализирани от 

представители и организации на гражданското общество;  

 Създадено и тиражирано алтернативно учебно-помощно съдържание - 

Наръчник и Помагало в полза на продължаващата работа на служителите в 

местата за лишаване от свобода с лицата, лишени от свобода; 
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 Провокирано обществено и публично внимание към проблемите и 

реформите в пенитенциарната политика на страната с цел реализирането и на 

по-широка обществена база; 

 Идентифицирани, формулирани и адресирани конкретни препоръки и 

подходи за решаване на част от реални и актуални проблеми на затвора 

Плевен и системата на МЛС в България. 

В резултат на едногодишната работа по проект „Свобода зад решетките” беше 

установена необходимост от интегриран процес на управление преди входа на затвора, 

вътре в затвора и след напускането:  

 Лишените от свобода имат нужда от значителна подкрепа и помощ, тъй като 

са особена уязвима група. 

 Липсата на подкрепяща социална среда е основна причина за нисък процент 

на социално включване и високи нива на рецидивизъм в българските 

затвори. 

 Важна е ролята на социалните услуги и тяхното развитие. Според нашите 

наблюдения ефективните услугите могат да се разделят на две основни групи 

– вътре и извън затвора. 

Отворено писмо с конкретни препоръки към Народното събрание, Омбудсмана 

на Република България, министъра на труда и социалната политика, министъра на 

правосъдието, областния управител на област Плевен, кмета на Община Плевен и 

Общински съвет – Плевен приеха участниците в национална конференция “Затвор сред 

свободата. Свобода сред затвора”, проведена в Плевен на финала на проект „Свобода 

зад решетките“, 22.04.2016г. 

Обединяващ елемент в Отвореното писмо е идеята, че в затвора е 

подходящо да се развиват услуги, насочени към трудова заетост, професионални 

обучения, стажуване и работа за лица лишени от свобода. Извън затвора – да се 

създават ефективни услуги – напр. центрове за социална рехабилитация и интеграция и 

дневни центрове на освободени лица, лишени от свобода. Необходимо е да се създава 

защитена среда и да има индивидуален подход на работа с всеки бивш затворник, чрез 

професионална помощ и подкрепа. Държавата да създаде мрежа от центрове за 

подкрепа на бивши затворници във всеки областен град с участие на заинтересованите 

институции, общините, НПО. 

 

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ - РАЗГРАД 

Центърът на неправителствените организации в Разград повече от 12 години 

осъществява програми по прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие 

(ЗЗДН), <www.ngo-rz.org>.  

Консултативният център по проблемите на домашно насилие в Разград 

функционира от 2008 г., като иновативна социална услуга в общността. 

Консултативният център прилага възстановителни програми за жертвите и 

специализирани програми за извършителите на домашно насилие. Предоставят се 

http://www.ngo-rz.org/
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безплатни социални, психологически и юридически консултации. Консултативният 

център има екип от обучени специалисти – социални консултанти, юристи, психолог, 

педагог.
9
 Неговата основна цел е да предоставя социални услуги и програми за 

възстановяване на жертвите на насилие и техните семейства в община Разград, както и 

разработване и прилагане на специализирани програми за извършители на насилие. 

Консултативният център за домашно насилие в град Разград:   

- Предоставя експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 

извършители на насилие от община Разград; 

- Развива Специализирана служба за жертви на насилие и извършители на 

насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за защита 

срещу домашно насилие; 

Консултативният център предоставя социални услуги и програми за 

възстановяване на жертви на домашно насилие и техните семейства на територията на 

община Разград. Центърът прилага и специализирана програма за извършители на 

домашно насилие - осъдени лица по ЗЗДН. В Консултативния център се предоставя: 

1.Безплатна социална подкрепа; 2.Безплатна правна помощ; 3.Безплатни 

индивидуални и групови консултации с психолог; 4. Социални услуги на жени в 

неравностойно положение от етническите малцинства от община Разград;  

Телефонното консултиране е нов подхват, който Центърът на НПО в Разград 

прилага през последните няколко години. В Разградския вестник “Екип 7” се публикува 

каре, с гореща телефона линия за жертви на домашно насилие. Телефонът е 

възможност жертвите да запазят своята анонимност и да получат информация как да 

докладват случаи на домашно насилие. 

През 2016г. продължи да се провежда проучване сред представители на 

ангажираните институции, които работят по темата за домашното насилие.  В резултата 

на него предстои да се изготви анализ на получените отговори. 

Идентифицираните нужди са свързани с необходимостта от развитие на 

знанията и уменията на магистрати (съдии и прокурори), полицейски служители, 

социални работници, представители на НПО сектора. 

През 2011г. в област Разград, по инициатива на Центъра на НПО в Разград, е 

подписан Местен механизъм за подобряване на сътрудничество между институциите в 

региона за приложение на ЗЗДН от 17 институции. Документът е уникален за страната, 

който създава ясни ангажименти на институциите да си сътрудничат по приложението 

на нормативен акт. Сериозни институции от изпълнителната власт се обединяват с 

определени задачи да работят заедно в борбата с домашното насилие в област Разград. 

Местният механизъм е важен етап в процеса на превенция на домашното насилие, като 

създава рамка на комуникация и координация между институциите.  

                                                 
9
 През 2005г. Центърът на НПО в Разград осъществи проекта “Гражданско наблюдение на съда” за 

мониторинг прилагането на ЗЗДН. През месец април 2007г. открихме Консултативно бюро за насилието 

над жени, което развихме в Консултативен център за домашно насилие от месец май 2008г. 
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В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа; 

безплатна правна помощ; безплатни индивидуални или групови консултации с 

психолог; гореща телефонна линия за съвети и консултации. Центърът: 

 Предоставя експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 

извършители на домашно насилие от община Разград; 

 Развива Специализирана служба за жертви на домашно насилие и 

извършители на домашно насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, 

т.5 и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие; 

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална 

подкрепа, консултиране, рехабилитация и правна помощ на жертвите на домашно 

насилие. Центърът работи паралелно и с извършителите на насилие, след задължително 

указание на съда да посещават специализираните програми, които Консултативния 

център е разработил. 

През месец август 2008г. в град Разград беше разкрита гореща телефонна 

линия за жертви на насилие. Вестник „Екип 7” редовно публикува обява с телефона 

на Консултативния център. Откритата телефонна линия за  жертви на насилие успешно 

подпомага дейността на Консултативния център.  

Центърът на НПО в Разград е регистриран като доставчик на социални услуги в 

Агенцията за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето. 

Дейността се регламентира със Закона за социалното подпомагане и Закона за закрила 

на детето.   

Консултативният център продължава да прилага възстановителни програми за 

жертвите и специализирани програми за извършители на насилие. Консултативният 

център за домашно насилие в Разград функционира с екип от обучени специалисти – 

социални консултанти, психолози и юристи.  

Специалистите оказват безплатна подкрепа и съдействие на жертви и 

извършители на домашно насилие.  

 ПОДКРЕПА ЗА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА 

Продължи активното участие на „Център на неправителствените организации в 

Разград“ в дебата за съдебна реформа в България.  

Сдружение „Център на НПО в Разград” активно участва в Работната група в 

Министерство на правосъдието за подготовка на нов Закон за отклоняване и 

налагане на възпитателни мерки на непълнолетни. Организацията подкрепя 

необходимостта от спешни промени в НК и НПК. Смятаме за важно да се реформира 

съществуващата система за т.н. „детско правосъдие” в България.  

Организацията следи активно темата за съдебната система, отправя въпроси и 

подготвя становища към ръководители за съдилища и прокуратури и нас. Има активна 

позиция по отношения публичността в съдебните структури и достъпа до правосъдие 

на гражданите. 


