МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Ние долуподписаните, представители на заинтересованите институции от област
Разград, разбираме нашата роля и отговорност за справяне с проблема на домашното
насилие.
В духа на успешното сътрудничество постигнахме общо съгласие да работим за
преодоляване на домашното насилие и за нарастващата му се роля в обществото.
Обединихме се около идеята за съвместна работа при прилагането на закона за
защита от домашното насилие в област Разград.
Изразяваме желание да сътрудничим в посочената област в интерес на
развитието на гражданското общество в Република България и за преодоляване на
проблемите на насилието в град Разград, региона и в цялата страна.

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД:
o Координира и наблюдава дейността на районните съдилища в
съдебния окръг по приложение на Закона за защита от домашното
насилие;
o Организира периодично обучение с представители на районните
съдилища за запознаване с добрите практики и промените в
нормативната уредба;
РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД, РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ, РАЙОНЕН СЪД ИСПЕРИХ:
o Сътрудничи при решаването на проблеми за домашно насилие в
семейството и на улицата, изразено във всичките му форми;
o Сътрудничи на Центъра на НПО в Разград при необходимост от
незабавна съдебна защита на жертви на домашно насилие по Закона за
защита от домашното насилие;
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o Насочва към специалистите на Консултативния център свои клиенти,
за

да

бъдат

включени

в

Програми

за

възстановяване

и

Специализирани програми във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗЗДН;
o Организира периодично обучение за запознаване с добрите практики
и промените в нормативната уредба;
o Участва в периодични срещи със заинтересованите институции за
обмяна на опит и добри практики;
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД, ИСПЕРИХ, КУБРАТ:
o Регистрира всички докладвани сигнали за домашно насилие;
o Насочва жертвите към Консултативния център по проблемите на
домашното насилие към Център на НПО в Разград за поемане на
случая и издаване на необходими документи;
o Насочва към специалистите на Консултативния център свои клиенти,
върху които се упражнява домашно насилие;
o Сътрудничи с другите ангажирани институции по проблема на
домашно насилие;
o Сътрудничи при решаването на проблеми за насилието върху жени и
техните деца в семейството и на улицата, изразено във всичките му
форми;
o Оказва съдействие на Центъра на НПО в Разград при проблеми за
насилието над жени, като разяснява на клиентите правата и
възможностите за защита по Закона за защита от домашното насилие;
o Организира периодично обучение за запознаване с добрите практики
и промените в нормативната уредба;
o Участва в периодични срещи със заинтересованите институции за
обмяна на опит и добри практики;
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РАЗГРАД:
o Координира и наблюдава дейността на всички РУ „Полиция” в област
Разград по приложение на Закона за защита от домашното насилие;
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o Насочва потърпевшите от домашно насилие към доставчици на
социални услуги, подходящи за лица-пострадали от домашно насилие
и развиващи дейност в района на териториалната й компетентност,
регистрирани по реда на чл.18, ал.2 и ал.3 от Закона за социално
подпомагане, по списък предоставен им от РДСП, съгласно
разпоредбите на чл.7, ал.1 от Инструкция IЗ-2673/10.11.2010г. за реда
за осъществяване на взаимодействието между органите на МВР и
Министерството на труда и социалната политика при защита от
домашно насилие, с оглед включването им в програми за
възстановяване и специализирани програми във връзка с чл.5, ал.1, т.5
и 6 от ЗЗДН.
o Организира периодично обучение на служителите си за запознаване с
добрите практики и промените в нормативната уредба;
o Създава и поддържа информация за изпълнението на наложените
мерки по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона;
o Участва в периодични срещи със заинтересованите институции за
обмяна на опит и добри практики;
РАЙОННО

УПРАВЛЕНИЕ

„ПОЛИЦИЯ”

–

РАЗГРАД,

КУБРАТ,

ИСПЕРИХ, ЛОЗНИЦА:
o Регистрира всички получени сигнали за домашно насилие;
o Своевременно реагира и посещава адресите на потърпевшите при
подаване на

сигнал по телефона;

o При всички случаи на домашно насилие съставя протокол за
предупреждение на извършителя по смисъла на чл.56 от ЗМВР, като
съгласно ал.3 копие или екземпляр от него се предоставя на
потърпевшия;
o Запознава потърпевшите с правата им и мерките за защита от
домашно

насилие посочени в ЗЗДН, както и с процедурата по

налагане на същите, регламентирана в чл.7, 8, 9,10 и 11 от закона
o Насочва потърпевшите от домашно насилие към доставчици на
социални услуги, подходящи за лица пострадали от домашно насилие
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и развиващи дейност в района на териториалната му компетентност,
регистрирани по реда на чл.18, ал.2 и ал.3 от Закона за социално
подпомагане, по списък предоставен им от РДСП, съгласно
разпоредбите на чл.7, ал.1 от Инструкция IЗ-2673/10.11.2010г. за реда
за осъществяване на взаимодействието между органите на МВР и
Министерството на труда и социалната политика при защита от
домашно насилие, с оглед включването им в програми за
възстановяване и специализирани програми във връзка с чл.5, ал.1, т.5
и 6 от ЗЗДН, както и оказване на помощ при оформянето на
необходимите документи за стартиране на процедурата по налагане на
мерки за защита;
o Запознава полицейските и младши полицейските инспектори, както и
служителите, осъществяващи патрулно-постова дейност, с новостите
в нормативните документи, касаещи прилагането на ЗЗДН;
o Сътрудничи с други ангажирани институции по проблемите на
домашното насилие;
o Сътрудничи при решаването на проблеми, свързани с насилието върху
жени и техните деца в семейството и на обществени места, изразено
във всичките му форми;
o Участва в периодични срещи със заинтересуваните институции с цел
обмяна на опит и добри практики.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - РАЗГРАД:
o Координира и наблюдава дейността на Дирекциите „Социално
подпомагане” по приложение на Закона за защита от домашното
насилие;
o В началото на всяко шестмесечие РДСП предоставя на ОДМВР Разград информация за регистрираните доставчици на социални
услуги, подходящи за лица, пострадали от домашно насилие, и
развиващи дейност в област Разград.
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o Насочва към специалистите на Консултативния център свои клиенти,
за

да

бъдат

включени

в

Програми

за

възстановяване

и

Специализирани програми във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗЗДН;
o Организира периодично обучение за запознаване с добрите практики
и промените в нормативната уредба;
o Участва в периодични срещи със заинтересованите институции за
обмяна на опит и добри практики;
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – РАЗГРАД, КУБРАТ,
ИСПЕРИХ, САМУИЛ:
o При постъпване на сигнал за дете или лице пострадало от домашно
насилие, социален работник посещава адреса на жертвата за изготвяне
на социален доклад-предложение за оказване на подкрепа и ползване
на социална услуга в зависимост от потребностите на лицето.”
o Създава и поддържа информация за изпълнението на наложените
мерки по чл. 5, т. 4 и 6 от закона в защита на непълнолетни, поставени
под запрещение и на лица с увреждания;
o Насочва жертвите към Консултативния център по проблемите на
домашното насилие към Център на НПО в Разград за поемане на
случая и издаване на необходими документи;
o Сътрудничи с другите ангажирани институции по проблема на
домашно насилие;
o Оказва съдействие на Центъра на НПО в Разград при проблеми за
домашно

насилие,

като

разяснява

на

клиентите

правата

и

възможностите за защита по Закона за защита от домашното насилие;
o Участва в периодични обучения за запознаване с добрите практики и
промените в нормативната уредба;
o Участва в периодични срещи със заинтересованите институции за
обмяна на опит и добри практики;
СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД”:
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.: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org

o Осъществява програми по чл. 6, ал. 7 от Закона - възстановителна
програма за жертви на домашно насилие и специализирана програма
за извършители на домашно насилие;
o Регистрира всички постъпили сигнали за домашно насилие;
o Предоставя социални и психологически консултации за подобряване
на емоционалното състояние на клиентите;
o Попълва необходимите документи на жертви и извършители на
домашно насилие;
o Екипът провежда интервю след поемане на случая и изготвя социален
доклад;
o При необходимост се правят фотографии на увредени участъци от
тялото на жертвата, за да послужат като доказателство към исковата
молба в съда;
o Контактува с РУ „Полиция” за подготвяне на протокол за
предупреждение по Закона за МВР при необходимост;
o Насочва жертвите на Консултативния център по проблемите на
домашното насилие към Районен съд за завеждане на съдебно дело по
ЗЗДН;
o Сътрудничи с другите ангажирани институции по проблема на
домашно насилие;
o Периодично предостявя информация на подписалите този документ
институции и ги информира за напредъка по прилагане на ЗЗДН.

Механизмът е изготвен и подписан в няколко еднообразни екземпляра, по един
за всяка от страните:
1. За Окръжен съд – Разград

Веселин Стоянов

………………….

2. За Районен съд – Разград

Маргарита Новакова

…………………

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

3. За Районен съд – Кубрат

Албена Великова

…………………

4. За Районен съд – Исперих

Юлияна Цонева

…………………

5. За Районна прокуратура – Разград

Любомир Георгиев

…………………

6. За Районна прокуратура – Исперих

Сезгин Османов

…………………

7. За Районна прокуратура – Кубрат

Анелия Неделчева

…………………

8. За Областна дирекция на МВР – Разград

Ивайло Йовчев

…………………

9. За РУ „Полиция” – Разград

Ганчо Ганев

…………………

10. За РУ „Полиция” – Кубрат

Стефан Христов

…………………

11. За РУ „Полиция” – Исперих

Мирослав Маринов

…………………

12. За РУ „Полиция” – Лозница

Бисер Стефанов

…………………

13. За Регионална дирекция
подпомагане – Разград”

„Социално Татяна Костова

…………………
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14. За Дирекция „Социално подпомагане – Росица Нешева
Разград”

…………………

15. За Дирекция „Социално подпомагане – Росица Калинова
Кубрат”

…………………

16. За Дирекция „Социално подпомагане – Атче Ибрахимова
Исперих”

…………………

17. За Дирекция „Социално подпомагане – Бюлент Мехмед
Самуил”

…………………

18. За Център на НПО в Разград

Георги Милков

…………………

19. За Младежки форум 2001 - Разград

Деян Иванов

…………………

20. За Център за подкрепа на жени в
с.Стражец

Мелиха Хасанова

…………………
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