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За превенцията на домашно насилие в област Разград: Научените уроци 
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Превенцията на домашното насилие в област Разград е процес… 

В практиката на Консултативния център по проблемите на домашното 
насилие в Разград наблюдаваме (различни) практики на компетентните 
институции, които имат различна динамика и интензивност. 

Чувствителността по темата за домашното насилие все още не е 
достатъчно висока. Част от институциите нямат (необходима) адекватна 
чувствителност към жертвите на домашно насилие. Забелязва се слаба 
активност на социалния сектор, като цяло. Социалните работници в област 
Разград не са проактивни в процеса на превенция на домашното насилие и не 
разпознават жертвите на домашно насилие (с изкл. на деца-жертви). Липсва 
информация за активна социална работа с извършители на домашно насилие. 

Пет години след подписване на Местния механизъм за приложение на 
ЗЗДН в област Разград може да се обобщи, че в голяма степен формално се 
изпълняват разписаните ангажименти на социалните служби в област Разград. 

В сферата на образованието - учителите не са подготвени за намеса и не 
знаят как да реагират, да дават информация, да разпознават и да оказват 
непосредствена помощ във връзка с домашно насилие.  

Няма разработен алгоритъм за сигнализиране в случаи на насилие от 
училището, здравеопазването - особено спешната помощ. Има някъде 
възможности, но в отделни болници. Няма информация за реагиране при 
случаи на психическо и сексуално насилие, за да се осигури доверителност, 
окуражаване на потърпевшите за споделяне и защита. 

Полицейските служители са най-добре подготвени за „работа на терен”, 
по засиленото текучество и недопълнен щат са пречка за ефективно 
разгръщане на целия капацитет. Полицията осъществява контрол, но среща 
трудности при проследяване на изпълнението на мерките.  

Необходима е системна непрекъсната работа за укрепване на 
сътрудничеството и подкрепа на компетентните институции в област Разград. 
Важно е да продължи да се предоставя техническа помощ (обучения, 
информация, учебни посещения, печатни материали, работни срещи, други) за 
развитие на институционалните връзки между институциите. 
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Местният механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград (подписан 
12.2011г.) е необходимо да бъде развиван и укрепен, като се направи преглед и 
се предложи редакция на текстове. Промяната би могла да бъде в посока 
оценка на сътрудничеството при отчитане на вътрешната динамика: 

• Според специалистите жертвите на домашно насилие е необходимо 
да се регистрират в Дирекция „Социално подпомагане“, за да се 
проследява техния случай и след приключване на възстановителната 
програма. Необходимо е специално да се развие процесът на 
проактивно действие на социалните служби, чрез идентифициране и 
регистрация на жертвите на домашно насилие, с цел предоставяне на 
подходяща подкрепа. Откроява се липсата на единен регистър за 
жертви и извършители на домашно насилие, който би могъл да даде 
систематизирана информация по проблема и така да се увеличат 
възможностите за превенция.  

• Относно заявление на жертви да бъдат регистрирани в ДСП липсва 
механизъм или процедура за действия на социалните служби в такива 
случаи на самозаявили се клиенти. Най-много заявления от жертви на 
домашно насилие са подадени в ДСП Разград, но липсва информация 
за предприети действия. 

• Наблюденията в социалния сектор могат да бъдат обобщени: въпреки 
заявеното желание, социалните служби в област Разград 
продължават тенденцията да идентифицират само децата жертви на 
домашно насилие и да не разпознават за жертви на домашно 
насилие, след навършване на пълнолетие. Домашното насилие не е 
във фокуса (в достатъчна степен) на интерес и действие на 
социалните работници, въпреки системната подкрепа (обучения, 
тренинги, учебни посещения) и предоставяна информация от 
Консултативния център по проблемите на домашното насилие в 
Разград.  

• Специализираната програма за извършители на домашно насилие да 
бъде развита и усъвършенствана, като се конкретизират действията 
при приложение на задължително участие, постановено от съда; 

• Разширен е кръгът на включените институции, като през последните 
две години се увеличи активността на образователните институции в 
дейности за превенция на домашното насилие. Училищата и детските 
градини трябва да имат възможности да участват активно в Местния 
механизъм за приложение на ЗЗДН, чрез присъединяване към 
изградените структури на взаимодействие. 

• Мобилните приемни с участие на специалисти са възможност, чрез 
която нуждаещите се имат достъп до нашите услуги, дори в най-
отдалечените населени места. Мобилните приемни: Увеличават 
достъпа до услугите на Консултативния център; Засилват 
междуинституционалните връзки; Създават ритмичност в 
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приложението на Възстановителната програма за жертви и 
Специализираната програма за извършители; Увеличават 
възможностите за ефективна работа с извършителите на домашно 
насилие; 

• Наблюдава се висок ръст на регистрираните случаи от община 
Разград и Исперих. Жертви на домашно насилие и от малките 
населени места търсят експертно консултиране, което е установено от 
екипа на Консултативния център  при осъществяване на мобилните 
приемни. Чрез мобилните приемни ние предоставяме възможност на 
извършителите да изпълнят съдебното решение за задължително 
участие в програма, без да напускат населеното си място. 

• Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения. 
Образователните институции в област Разград са важна част от 
процеса по превенция на домашното насилие. Децата са специфична 
уязвима група, щом се отнася за домашно насилие. Целта е чрез 
интерактивни методи децата да се запознаят с различни прояви на 
домашно насилие; да разберат кое е добро и кое не, според законите 
на моралните човешки права (неписаните закони на хората). 
Програмата за превенция на домашното насилие в учебните 
заведения ще бъде представена на заседание на Областен съвет по 
превенция на домашното насилие към областния управител на област 
Разград.  

В момента липсва напредък за откриване на кризисен център в град 
Разград. Не се наблюдава взаимодействие по темата за разкриване на 
защитено място за жертвите на домашно насилие в Лудогорието. Констатираме 
трайна липса на инициатива от страна на местните власти в областния град. 
Общински съвет Разград е приел поредно (бланкетно) решение за разкриване 
на социална услуга „кризисен център” през 2017г. Темата не е обсъждана с 
местната общност,  липсва информация за сграда и дали съответства на 
социалните стандарти. Регионалната дирекция по социално подпомагане в град 
Разград не е активна страна в този процес и създава системни затруднения за 
активизиране на процеса.  

Повече от 13 години Центърът на НПО в Разград прилага програми за 
превенция на домашното насилие и развива активни политики за укрепване 
капацитета на служителите, които прилагат ЗЗДН и популяризират добри 
практики. 
 

 

Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в общността. 

Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на 

домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем проекта за 

гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с 

доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени 

организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център на НПО в Разград” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система 

към Министерски съвет на Република България. 


