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Изх. NoЦ-21/24.04.2018г.    

ДО 
Г-Н ГЮНАЙ ХЮСМЕН 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
ГРАД РАЗГРАД 

 

 Относно: Годишeн отчет за дейността на Областния съвет за превенция 
на домашното насилие в област Разград за 2017г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 
 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХЮСМЕН, 

 От името на Сдружение „Център на НПО в Разград“ прилагам становище 
към Годишeн отчет за дейността на Областния съвет за превенция на 
домашното насилие в област Разград за 2017г., с цел текстът да бъде обсъден 
и допълнен по време на заседанието на 26.04.2018г. 

 Подготвена е обобщена информация за дейността на съда, 
прокуратурата и социалните служби по приложение на ЗЗДН, допълнена с 
анализ на основните тенденции и коментари по всички елементи на съдебното 
производство, както и по някои аспекти на досъдебни производства по чл.296 
от НК. 

Проследен е напредъкът по изпълнение на препоръките от 2016г., като е 
направен експертен преглед на Механизма за сътрудничество по приложение 
на ЗЗДН в област Разград и привличане на нови институции. Предложени са за 
обсъждане предизвикателства и насоки за работа през 2018г. 
 

24.04.2018г. 
Град Разград 
 

С уважение 
Георги Милков 
Председател 

 

 

 

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. 

 

mailto:office@ngo-rz.org
http://www.ngo-rz.org/
http://www.watch.ngo-rz.org/
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ  

В ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗА 2017 г. 

 

Резюме:  

Допълнение Център на НПО в Разград: Промяната в средите на социалните 
служби се случва бавно и неуверено, като не се забелязват отчетливи 
резултати, въпреки институционалната подкрепа, проведени обучения и 
предоставени материали. 

II. Обобщена информация от работата на отговорните институции и на 
неправителствения сектор по прилагането на ЗЗДН през последните три 
години 2015 – 2017 г.: 

 2. Обобщена информация за прокуратурите от Разградски съдебен 
регион за последните три години (2015 – 2017), за работата по случаи на 
домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие: 

 

Държавното обвинение осъществява контрол при спазване на съдебните 
решения. За тригодишния период са образувани общо 49 досъдебни 
производства/ДП в трите районни прокуратури на област Разград. Една трета 
от всички ДП (32%) са през 2017г. в РП Разград. Прокуратурата в областния 
град е работила по половината ДП от всички за наблюдавания период. През 
третата година (2017г.) бележи повишение и РП Исперих, където са образувани 
една пета от всички ДП (22%). Повече от две пети (43%) са производствата по 
чл.296 от ЗЗДН в Исперихската прокуратура. В сравнителен план само три са 
производствата с РП Кубрат (6%). 

2.1. Районна прокуратура – гр. Разград. 

 Допълнение Център на НПО в Разград: 

 

 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.   
Общ брой наблюдавани ДП за 
престъпления по чл. 296 от НК 
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2.   Приключили ДП 4 5 12 

3 
Внесени ДП с обвинителен акт в РС-
гр.Разград  

2   3 

4 Внесени ДП по реда на чл.78а от НК  1 3 1 

5 Прекратени ДП 1 2 6 

6 Спрени ДП 0 0 2 

7 Наказания "Глоба" 2 3 1 

8 
Наказания „Лишаване от свобода 
условно“  

1 0 0 

9 Наказания "Пробация" 0 0 3 

Може да се направи извод за засилена активност при подаване на сигнали и 
жалби за неизпълнение на съдебни решения по чл.296 от НК и подобрена 
работа на прокуратурата. Наблюдава се четири пъти увеличение на общия 
брой наблюдавани досъдебни производства за анализирания период. Три пъти 
е увеличението при приключилите досъдебни производства за същия период, 
което е белег процесуална бързина. Същевременно внесените обвинителни 
актове в съда са устойчива величина – половината (50%) от производствата 
през първата година (2015г.) и една пета (20%) за третата година, като няма 
внесени през 2016г. Прекратените производства нарастват прогресивно - от 
една четвърт (25%) през 2015г. се увеличават на две пети (40%) през 2017г. 
Има две спрени досъдебни производства през третата година. Глоба е най-
често налаганото наказани на нарушителите – една четвърт (25%) от общия 
брой. Има само едно наказание „лишаване от свобода“, но започва прилагане 
на пробацията, като ефективна мярка за превъзпитание на извършителите на 
домашно насилие. 

2.2 . Районна прокуратура – гр. Исперих 
 
Таблица 2: Обобщена информация за РП Исперих за последните три години: 

2015 – 2017 г., за работата по случаи на домашно насилие и 
прилагане на ЗЗДН: 

 

  Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.   
Брой регистрирани сигнали за домашно 
насилие 

9 27 13 

2.   Брой обработени преписки   0 27 13 

3.   
Брой образувани и наблюдавани 
досъдебни производства (приключени и 
неприключени) 

3 7 11 

4.   
Брой образувани и разгледани съдебни 
дела 

3 7 10 
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5.   Брой прекратени съдебни дела 0 0 0 

6.   Брой решени по същество съдебни дела 3 7 10 

7.   Брой влезли в сила съдебни актове 3 4 10 

8.   Брой жертви на домашно насилие - жени 11 26 24 

9. Брой жертви на домашно насилие - мъже 2 8 5 

10. Брой жертви на домашно насилие - деца 0 1 9 

Има висока ефективност на прокурорската работа по приложение на ЗЗДН, като 
в над четири пети (85%) от внесените прокурорски актове в съда има влезли 
съдебни актове. Регистрирани са 49 сигнала за домашно насилие за 
наблюдавания период и за четири пети (80%) от тях да образувани преписки. 
Досъдебните поизводства представяват 40% от всички сигнали, колкото са и 
образуваните и разгледани съдебни дела. Три пъти е увеличен броят на 
образуваните досъдебни производства и на разгледаните съдебни дела за три 
години. Решените по същество съдебни дела съответстват на образуваните 
производства и съдебните дела по тях (40%), но влезлите в сила съдебни 
актове е по-малък (35%). Жените са най-голямата група (70%), подложена на 
семеен тормоз. Една пета от всички са мъжете (20%) и само една десета от 
жертвите са деца (10%). 

2.3. Районна прокуратура – гр. Кубрат 

Информацията за приложение на ЗЗДН в района на РП Кубрат е по-кратка, ако 
се съпостави с дейността на прокуратурите в Разград и Исперих. Важно е да се 
отбележи, че през последните години има само двама прокурори, като през 
последната 2017г. само един държавен обвинител работи. 

3. Обобщена информация за съдилищата от Разградски съдебен регион 
за последните три години (2015 – 2017), за работата по случаи на 
домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно 
насилие. 

Коментар на Център на НПО в Разград: Интересна информация се съдържа в 
статистическата справка относно две основни групи – постъпили и свършени 
дела, като са представени и детайли относно пол на жертвите (жена, мъж, 
дете). Интерес представлява да се проследят влезлите всила съдебни дела по 
ЗЗДН, колко са издадените заповеди с наложени мерки и брой на съдебните 
мерки за защита. 

 

 

mailto:office@ngo-rz.org


 

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 

 

 

 

 

Най-много дела има РС Исперих –36 (42.4%) през 2015г., 39 (45.9%) през 2016г. 
и 31 (46.3%) през 2017г. РС Исперих е последван от РС Разград с 30 дела 
(35.3%) през 2015г., 34 дела (40.0%) през 2016г. и 24 дела (35.8%) през 2017г. 
На последно място е РС Кубрат с 19 дела (22.4%) през 2015г., 12 дела (14.1%) 
през 2016г. и 12 дела (17.9%) през 2017г. 
 

 
 

Общият брой на съдебните дела е 237, като се наблюдава тенденция на 
тяхното намаляване между 2015 (85) и 2017г. (67). РС Исперих запазва челна 
позиция, като разглежда средно две пети от всички дела в трите съдилища. На 
следващо място е РС Разград, където са разпределени над една трета от 
съдебните производства. Около една седма от делата са разгледани в съда в 
град Кубрат. 
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За последните три години (2015-2017) общия брой на жертвите на домашно 
насилие е 268, като се разпределят по пол: 74% (197) жени, 12% (32) мъже, 
15% (39) деца. Може да се отбележи, че жените и децата са най-голям 
относителен дял през 2016г., а мъжете – през 2015г. Жените са най-много през 
2016г. – 75% (79), съответно са най-малко през 2017г. –68% (52). 
 

 

Най голям е броят на жените жертви: 

- 66 през 2015г. (21 (70% от жертвите за 2015г.) в РС Разград, 32 (78% от 
жертвите за 2015г.) в РС Исперих,  13 (81% от жертвите за 2015г.) в РС 
Кубрат),  

- 79 през 2016г. (36 (78% от жертвите за 2016г.) в РС Разград, 32(67% от 
жертвите за 2016г.) в РС Исперих, 11 (100% от жертвите за 2016г.) в РС 
Кубрат);  

- 52 през 2017г. (22 (73% от жертвите за 2017г.) в РС Разград, 20(61% от 
жертвите за 2017г.) в РС Исперих, 10 (77% от жертвите за 2017г.) в РС 
Кубрат). 

 
Мъжете жертви са: 

- 14 през 2015г.( 6 (20% от жертвите през 2015г. в РС Разград), 5 (12% от 
жертвите през 2015г. в РС Исперих), 3 (19% от жертвите през 2015г. в РС 
Кубрат);  
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- 7 през 2016г. (2 (4% от жертвите през 2016г в РС Разград), 5 (10% от 
жертвите за 2016г. в РС Исперих); 

- 11 през 2017г. (3 (10% от жертвите през 2017г.в РС Разград), 6 (18% от 
жертвите през 2017г. в РС Исперих), 2 (15% от жертвите през 2017г. в РС 
Кубрат). 

Децата жертви са най-малката група:  

- 7 през 2015г. (3 (10% от жертвите през 2015г. в РС Разград) и 4 (10% от 
жертвите през 2015г.в РС Исперих),  

- 19 през 2016г.(8(17% от жертвите през 2016г. в РС Разград) и 11 (23% от 
жертвите през 2016г. в РС Исперих) и  

- 13 през 2017г. (5(17% от жертвите през 2017г. в РС Разград), 7(21% от 
жертвите през 2017г. в РС Исперих), 1 (8% от жертвите през 2017г. в РС 
Кубрат). 

Обект на анализ са няколко ключови показатели в съдебния процес – 
постъпили, свършени, прекратени, влезли в сила, останали несвършени. Най-
много съдебни дела за трите наблюдавани години са приключени в РС 
Исперих, но същевремнно там е най-висок процентът на прекратените дела, 
които са две трети от общия брой. Около една четвърт са прекратени в РС 
Разград и под една седма – в РС Кубрат. В РС Исперих са прекратени 13 
съдебни дела на основа одобрена спогодба по ГПК. 

 

 

РС Разград: 80 съдебни дела, от които 19 прекратени (23%). По години: 28 
общо, от които 6 прекратени (2015г.); 30 общо, от които 6 прекратени (2016г.); 
22 общо, от които 7 прекратени (2017г.); 

РС Исперих: 86 съдебни дела, от които 57 прекратени (66%). По години: 34 
общо, от които 19 прекратени (2015г.). 27 общо, от които 20 прекратени (2016г.). 
25 общо, от които 18 прекратени (2017г.); 
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РС Кубрат: 52 съдебни дела, от които 8 прекратени (15%). По години: 18 
общо, от които 4 прекратени (2015г.); 12 общо, от които 4 прекратени (2016г.); 
22 общо (2017г.); 
 

 

Най-голям брой съдебни дела с издадени заповеди по наложени мерки: 

- 49 през 2016г., от които повече от половината са в областния център, 
над една четвърт са разгледани в град Исперих и около една седма – в 
гр. Кубрат: (27 (55.1%) в РС Разград, 14 (28.6%) в РС Исперих и 8 (16.3%) 
в РС Кубрат); 

- 48 през 2015г. (23 (47.9%) в РС Разград, 15 (31.3%) в РС Исперих и 10 
(20.8%) в РС Кубрат); 

- 29 през 2017г. (13 (44.8%) в РС Разград, 7 (24.1%) в РС Исперих и 9 
(31.0%) в РС Кубрат). 
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РС Разград е свършил най-много съдебни дела с издадени заповеди по 
наложени мерки по ЗЗДН, което е белег за използване възможностите на 
специалния закон за защита на жертвите и превъзпитание на извършителите. 

 

РС Кубрат има най-голям брой дела с мерки по ЗЗДН през 2017г. (28 (58.3%) и 
през 2015г.(27 (44.3%). Заслужава да се изследва как при най-малък брой 
съдебни дела (съпоставено с другите два РС), са наложени най-много мерки по 
ЗЗДН. 

 

 

Най-голям брой дела с мерки по ЗЗДН е: 

- 62 през 2016г. (25 (40.3%) в РС Разград, 14 (22.6%) в РС Исперих и 23 
(37.1%) в РС Кубрат); 

- 61 през 2015г. (19 (31.1%) в РС Разград, 15 (24.6%) в РС Исперих и 27 
(44.3%) в РС Кубрат); 
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- 48 през 2017г. (13 (27.1%) в РС Разград, 7 (14.6%) в РС Исперих и 28 
(58.3%) в РС Кубрат). 

 

3.1. Информация за образуваните дела по ЗЗДН в Районен съд Разград за 
2017 г. 

Допълнение на Център на НПО в Разград: В РС Разград са постъпили за 
разглеждане общо 88 съдебни дела за последните три години, от които най-
много 34 дела през 2016г. Разгледани са и са влезли в сила общо 80 съдебни 
дела. Издадени са 63 заповеди по наложени 57 мерки по ЗЗДН. Жертвите на 
домашно насилие (116) се разпределят съответно: 79 жени (68%), 11 мъже 
(9%), 16 деца (13%). Групата на жените е най-голяма, като мъжете са 8 пъти по-
малко. 

3.2.  Информация за образуваните дела по ЗЗДМ в Районен съд Исперих 
за 2017 г. 

Допълнение на Център на НПО в Разград: Районен съд Исперих продължава 
да бъде най-активната съдебна институция, която активно прилага ЗЗДН и 
разглежда най-голям брой съдебни дела. През 2017г. са постъпили 31 съдебни 
дела, от които са свършени 30. Влезли в сила са 25 съдебни дела, като са 
издадени 7 заповеди с постановени 7 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно 
насилие през 2017г. се разпределят: 20 жени, 6 мъже, 7 деца. 

В РС Исперих са постъпили за разглеждане общо 106 съдебни дела за 
последните три години, от които най-много, 34 дела през 2016 г. Разгледани са 
общо 98 съдебни дела, като са влезли в сила общо 86. Издадени са 26 
заповеди по наложени 26 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно насилие (122) 
се разпределят съответно: 84 жени, 16 мъже, 22 деца. Жените са най-голямата 
група (68%), като децата са 4 пъти (18%) по-малко от тях. Най-малобройна е 
групата на мъжете, които са едва 13% 

3.3.  Информация за образуваните дела по ЗЗДМ в Районен съд Кубрат за 
2017 г. 

Допълнение на Център на НПО в Разград: Запазва се устойчива тенденция към 
намаление на съдебни дела по ЗЗДН. През 2017г. са постъпили 12 съдебни 
дела, от които са свършени 11. Влезли в сила са 11 съдебни дела, като са 
издадени 9 заповеди с постановени 28 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно 
насилие през 2017г. се разпределят: 10 жени, 2 мъже, 1 деца.  

В РС Кубрат са постъпили за разглеждане общо 43 съдебни дела за 
последните три години, от които най-много 19 дела през 2015г. Разгледани са 
общо 41 съдебни дела, като са влезли в сила общо 41. Издадени са 25 
заповеди по наложени 78 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно насилие (40) 
се разпределят съоответно: 34 жени (85%), 5 мъже (12%), 1 дете (3%). Прави 
впечатление малкия брой на мъже и деца, което може да означава 
недостатъчна работа по ЗЗДН и липса на подкрепящи жертвите структури. 
Съпоставено броя на жертвите към броя на съдебните дела по ЗЗДН, може да 
се установи че съществува съотвествие средно по една жертва в едно съдебно 
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дело. Центърът за обществена подкрепа в гр. Кубрат не е регистрирал нито 
един случай на домашно насилие за последните три години.  

4. Информация за работата на дирекциите „Социално подпомагане” 
по случаи на домашно насилие през 2017 г. 

Допълнение на Център на НПО в Разград: Общо 64 жертви са 
индентифицирани в 4 ДСП в област Разград за тригодишен период. Резултатът 
е повече от скромен и незначителен за капацитета на социалната система в 
Лудогорието. Информацията навежда на извод за недостатъчна работа по 
превенция на домашното насилие от страна на социалните служби, 
въпреки заявените сериозни намерения, предоставените редица 
обучения, учебни посещения, информационни материали, проведени 
срещи, участие в Местен механизъм за приложение на ЗЗДН (от 2011г.).  

Предположението се подсилва и от наличие на 4 Центъра за обществена 
подкрепа/ЦОП в 4 големи общински центъра, които по методика трябва да 
работят и със случаи на домашно насилие (Разград, Кубрат, Исперих и 
Самуил). Но същевременно се оказва, че в два от общинските центрове (Кубрат 
и Самуил) липсва дори един сигнал за домашно насилие за три години. 
Социалните услуги за възрастни функционират на регистрационен режим и 
подлежат на периодичен контрол от АСП и на методическа подкрепа от РДСП, 
която се намира в областния град.  

Неизползван до момента ресурс с голям потенциал са местните власти. 
Социалните услуги се разкриват по решение на общинските съвети и заповед 
на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.  

Активното участие на органите на местното самоуправление е гаранция за 
устойчивост на инициативи в полето на превенция на домашно насилие. 
Центровете за обществена подкрепа са делегирана от държавата дейност на 
общините, затова е важно да се използват ефективно предоставените 
възможности за подкрепа на уязвими групи, вкл. жертви и извършители на 
домашно насилие. Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦОП 
включва дейности за превенция на домашното насилие, което остава 
предизвикателство за половината центрове в Лудогорието.  

Прави впечатление, че когато се предприема като мярка за закрила 
настаняване на деца придружени от майка в социална услуга Кризисен център, 
същите напускат услугата в рамките на няколко дни или седмица и се връщат в 
дома си, като в повечето случаи възстановяват взаимоотношения с насилника, 
не желаят да ползват последващи консултации в социална услуга ЦОП или 
ЦСРИ. 

Допълнение на Център на НПО в Разград: Изведеният извод не се базира на 
конкретна информация за брой случаи, брой жертви, населено място, година. 
Липсва статистика с коментар/анализ за дейността по приложение на ЗЗДН в 
дейността на всяка ДСП (по модела на Окръжен съд Разград); Предоставената 
информация преразказва отчета на РДСП за 2016 г. в съкратен вариант, като 
липсват важни елементи от процеса на превенция на домашното насилие; Част 
от информацията на РДСП не е актуална и не е пълна; Информацията на РДСП 
за кризисния център не отговаря на истината и не е вярна. 
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 III. Информация за реализирани дейности по изпълнението на План 
за дейността на ОСПДН през 2017г. и приемане на план за 2018 г. 

4.3 Проследяване и наблюдение на извършители на домашно насилие с 
наложени мерки по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН.  

Допълнение на Център на НПО в Разград:  

Как можем да работим успешно с причинителите на домашното насилие, ако 
те не желаят да участват в корекционни програми? 

Как може да има успех борбата с домашното насилие, ако прокуратурата не 
съдейства и не участва активно в процеса на включване на побойниците в 
специализирани програми? 

Какъв сигнал се изпраща към обществото, към жертвите на домашно 
насилие и към данъкоплатците, ако субсидията не се използва ефективно – 
в частта за превъзпитание на насилниците? 

Сдружение „Център на НПО в Разград“ желае да сподели развитие в в работа с 
извършители на домашно насилие и противоречива практика на различни нива 
в прокуратурата. 

По повод конкретен случай на извършител на домашно насилие, който има 
влязло в сила съдебно решение със задължение да посещава специализрана 
програма, беше използвана процедура на подаване на жалби до изчерпване на 
всички възможности (вкл. до Заместник-главен прокурор във ВКП).  

Законът за защита от домашното насилие не се изпълнява в своята 
наказваща функция, защото извършителите на домашно насилие (в 
голямата си част) не участват доброволно в специализирани програми за 
превъзпитание и овладяване на гнева и агресията. 

Сдружение „Център на НПО в Разград” има установени партньорски отношения 
с районните съдилища в област Разград. Съдебните институции изпращат 
препис от съдебно решение, в случай че е постановено извършител да 
посещава Специализирана програма към Консултативния център по 
проблемите на домашното насилие в Разград (СНЦ „Център на НПО в 
Разград”). 

Екипът на Консултативния център има стройна организация и следи за 
неспазване на съдебното решение, което е наказателно престъпление по 
смисъла на Българското законодателство. 

След постановено съдебно решение, извършителят е заинтересована страна и 
трябва да осъществи контакт с Консултативния център. В случай, че това не се 
случи, след като са пинали поне 30 дни, се изготвя жалба до компетентна 
Районна прокуратура. Част от сигналите, екипът обжалва и пред Върховна 
касационна прокуратура вкл. 

В България съществува практика прокуратурата да не преследва 
неизпълнение на съдебните решения по ЗЗДН. Могат да се изброят няколко 
обективни причини: липсват достатъчно програми, които да се предлагат на 
различни места в България; в исковите молби по ЗЗДН не се иска 
постановяване на мярка по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН; налице е обществена 
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търпимост към неспазване на съдебните решения в тази част; извършителите 
на домашно насилие не са достатъчно отговорни и не отдават голямо значение 
на съдебните решения. 

Министърът на правосъдието Цецка Цачева е запозната със ситуацията и е 
информирана в личен разговор (м.12.2017г. и м.03.2018г.). Проведени са 
работни срещи и със заместник-министри на правосъдието за търсене на 
изход. В началото на 2018г. е изпратено официално писмо до МП относно 
Постановление вх.4870/10.10.2017г. на Пенка Богданова – Заместник на 
Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, по преписка 
4780/2017г. по жалба на Сдружение „Център на НПО в Разград.“ Проведени са 
разговори и в резултат е организиран работна среща със заместник-главния 
прокурор при ВКП Пенка Богданова (м.04.2018г.). По време на срещата са 
обсъдени възможности за подобряване на практиката при приложение на ЗЗДН 
от органите на прокуратурата, анализиране на практиките в различните 
апелативни райони, систематизиране на наличната информация и изготвяне на 
документ с методическа цел. 

Може да се приеме, че Постановлението на ВКП възпира на 
институционално ниво работата с извършителите на домашно насилие (в 
района на РП Разград), защото голяма част от тях не желаят да участват 
доброволно. Въпреки влезлите в сила редица съдебни решения – само в 
област Разград има над 30 с постановени мерки по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН. 

Постановлението отменя постановление от 28.06.2017 г. по същата преписка на 
Валентин Кирилов – Прокурор във ВКП, с което уважава жалбата на Сдружение 
„Център на НПО в Разград.“ 

 

НОВ ТЕКСТ ДОПЪЛНЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД.“  

VI. Напредък по изпълнение на препоръките от 2016 г. 

Направен е експертен преглед на механизма за сътрудничество по 
приложение на ЗЗДН в област Разград и привличане на нови институции: 

o Съществува сериозен напредък в изпълнение на препоръка за 
образователни програми сред подрастващите. През 2017г. е изготвена 
Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски 
градини в област Разград, чиито цели са обществен отзвук на 
нетърпимостта към домашното насилие и разясняване на 
обществените последици. Програмата е разработена от проф. Нели 
Бояджиева, по време на обучение с ученици и учители, организирано 
от Центъра на НПО в Разград (02.2017г.). След обсъждане и приемане 
в Областния съвет за превенция на домашното насилие (06.2017г.), 
Програмата е утвърдена със заповед на областния управител Гюнай 
Хюсмен. На основата на Програмата, да се разработи и развие 
специфична програма за превенция на домашното насилие – 
индивидуална за всяко едно пилотно училище. 

 Съществува известен напредък в препоръката медицинските 
специалисти и адвокатите е необходимо да бъдат въвлечени в 
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процеса на превенция на домашното насилие, като подпишат Местния 
механизъм за сътрудничество по приложение на ЗЗДН – в новия 
състав на ОСПДН са включени председателя на Сдружението на 
общопрактикуващите лекари в Разград и Секретарят на Адвокатската 
колегия в Разград. 

 Съществува известен напредък в изпълнение на препоръката 
Специализираната програма за извършители на домашно насилие да 
бъде развита и усъвършенствана – налице са повишен брой 
полицейски преписки за нарушение на съдебна заповед по ЗЗДН 
(чл.296 от НК) и са заведение досъдебни производства, по част от 
които има и влезли в сила съдебни решения. 

 Липсва напредък в изпълнение на препоръката Регионална дирекция 
за социално подпомагане в Разград да има проактивно поведение в 
процеса на превенция на домашното насилие – да оказва системна 
подкрепа на дирекции „Социално подпомагане”; да извършва 
контролна дейност и методически да подпомага социалните услуги 
Център за обществена подкрепа да предоставят услуги на жертви на 
домашно насилие;  

 По информация от РДСП съществува регистър на жертвите на 
домашно насилие в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград (от 
2015 г.). До момента липсва информация съществуват ли регистри в 
останалите три дирекции в Исперих, Самуил и Кубрат.   

 Липсва напредък в изпълнение на препоръката 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.  

 Липсва напредък в изпълнение на препоръката да се създаде 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.  

 Липсва напредък в изпълнение на препоръката за подобряване и 
систематизиране на статистическата информация по ЗЗДН. Всяка 
компетентна институция в област Разград поддържа информация 
(регистър) на включените в програмата клиенти. Липсва информация 
колко е реалния брой на жертвите и колко са случаите, по които 
работи повече от една институция. 

o Налице е отстъпление и влошаване на ситуацията при приложение на 
задължително участие в специализирани програми за извършители на 
домашно насилие, постановено от съда. Законът за защита от 
домашното насилие не се изпълнява в своята наказваща функция, 
защото извършителите на домашно насилие (в голямата си част) не 
участват доброволно в специализирани програми за превъзпитание и 
овладяване на гнева и агресията. В България прокуратурата не 
преследва с еднакъв успех и упорство неизпълнение на съдебните 
решения по ЗЗДН – виж постановление на ВКП вх.4870/10.10.2017г.; 
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 Липсва напредък в изпълнение на препоръката да се подпомогнат 
Центровете за обществена подкрепа в област Разград да разгърнат 
пълния си капацитет и да предоставят услуги за пълнолетни жертви 
на домашно насилие, освен на деца. В област Разград има четири 
ЦОП, като не се наблюдава активност по превенция на домашното 
насилие, въпреки задължението да се прилага Методиката за 
предоставяне на социалната услуга ЦОП - включва подкрепа на 
жертвите на домашно насилие, като целева група. Показателно за 
липсата на активност по темата е, че в общините Кубрат и Самуил не 
се работи активно по превенция на домашното насилие, въпреки че 
има Центрове за обществена подкрепа (държавно-делегирана 
дейност). 

VII. Предизвикателства и насоки за работа през 2018г. . 

 Укрепване на междуинституционалните връзки. Необходима е 
непрекъсната работа за укрепване на сътрудничеството и подкрепа на 
компетентните институции в област Разград. Ключов фактор за успех 
е да продължи да се предоставя техническа помощ (обучения, 
информация, учебни посещения, печатни материали, работни срещи, 
други). 

 Няма Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, 
въпреки положените усилия от неправителствени организации и 
общински съветници. В момента липсва напредък за откриване на 
кризисен център в град Разград. Не се наблюдава взаимодействие 
по темата за разкриване на подслон за жертвите на домашно насилие 
в Лудогорието. Констатираме трайна липса на инициатива от страна 
на местните власти в областния град и силна съпротива от РДСП. 

 Прилагане на специализирана програма за извършители на 
домашно насилие. Необходима е системна работа и взаимодействие 
между всички институции за засилване на контрола по изпълнение на 
съдебните решения относно извършителите на домашно насилие. 

 Включване на образователните институции в процеса на 
превенция на домашното насилие. Необходимо е да започне 
практическо приложение на Програма за превенция на домашното 
насилие в учебните заведения, одобрена със заповед на областния 
управител на Разград.1 Образователните институции в област 
Разград са важна и необходима част от процеса по превенция на 
домашното насилие. 

 Разширяване на базата за участие в Местния механизъм за 
приложение на ЗЗДН в област Разград. Местният механизъм 
(подписан 12.2011г.) е необходимо да бъде развиван, като се направи 
преглед и се предложи редакция на споразумението. Промяната би 
могла да бъде в посока оценка на сътрудничеството и включване на 
нови участници, при отчитане на вътрешната динамика. 

                                                 
1
заповед № ОКД-16-004/29.08.2017г. на Областния управител на област Разград. 
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