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• Докладът е продължение на издадения 
през 2009г. „Доклад за дейността на 
НПО в Разград по прилагане на Закона 
за защита срещу домашно насилие”.

• Настоящият доклад представя актуална 
информация за услугите, предоставяни 
по Закона за защита от домашно 
насилие в област Разград. 



✓Издава се в рамките на проект
“Механизъм за ефективна работа по
проблема с домашно насилие”



В доклада е разгледана дейността на 
институциите, работещи по проблема 
– Районно управление Полиция, 
Районен съд, Районна прокуратура, 
Дирекция „Социално подпомагане”, 
Център на НПО в Разград. 



• Проследени са добрите практики при 
сигнали на домашно насилие, методите и 
спецификата им на работа с жертви и 
извършители на домашно насилие. 

• Специално внимание е отделено на 
слабостите в работата им и проблемите, с 
които се сблъскват при прилагане на 
закона. 



Цел на доклада

• Да се проследяват основните тенденции в
развитието на Закона и промените в него.

• Анализирайки напредъка се прави
обективна оценка на постигнатото и
възможностите за подобряване на
взаимодействието между заинтересованите
по проблема институции.



• Докладът отразява дейността на 
Консултативния център по проблемите на 
домашно насилие в Разград. 

• В доклада са проследени основните 
методи и направления в работата на 
Консултативния център, тенденциите и 
напредъка. 



• Ние отбелязваме напредък в прилагането
на ЗЗДН в дейността на всички
институции.

✓В края на 2009г. е приета инструкция за
взаимодействие между органите на МВР
и АСП. До момента има резултати за
прилагане на инструкцията в частта само
за децата и непълнолетните.



РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД

✓Много добър напредък в работата на 
Районен съд – Разград, който натрупа 
значителен опит през последните 
години. 

✓Практиките в разглеждането на 
доказателствата могат да бъдат 
използвани за модел и от другите 
съдилища. 



• Сериозен опит натрупаха и Районен 
съд в Кубрат и Исперих, които са 
разгледали значителен брой съдебни 
дела по ЗЗДН и са усъвършенствали 
съдебните практики. 



СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

✓Напредък показват и социалните 
служби, които са позитивно настроени 
и за започват да разбират своята роля в 
прилагането на Закона. 



✓На нов етап се развива професионализма 
на полицейските служби в РУП - Разград, 
които показват сериозно усърдие при 
прилагане на съдебни заповеди и при 
работа с извършители на домашно 
насилие. 

✓Много добър пример е дейността на 
Районна прокуратура – Исперих за 
последните три години при нарушение 
на съдебната заповед. 



• Необходими са сериозни усилия за 
защита правата на всички пълнолетни 
жертви на домашно насилие. 

• Трябва да се подобри и 
взаимодействието с останалите 
ангажирани институции и 
неправителствените организации.



ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗЗДН 

• Да се въведе практика, при която съдът 
служебно да проверява имущественото 
състояние на ответника, преследван от 
закона за домашно насилие, за да може 
да се определи адекватно размера на 
паричната глоба, налагана на виновния 
по чл 6 (4).



• Законът да предвиди механизъм, при 
който съдът може да открие 
обстоятелствата, наложили 
пострадалият гражданин да оттегли 
жалбата си от съда. Проучването да има 
за цел да предпази жертвите от 
повторен натиск, който се прилага 
върху тях, за да се откажат от съдебна 
защита.



• При повторен акт на домашно насилие, 
в нарушение на съдебна заповед, 
размерът на глобите да се увеличава 
двойно.

• НАП да прилага мерки за ефективно 
събиране на наложените съдебни 
глоби, за да се засили сакциониращия 
характер на закона



• Да се изработят механизми за
взаимодействие между полицията,
прокуратурата, съда и
неправителствените организации
(доставчици на социални услуги) по
прилагане на Закона за защита от
домашното насилие.



• Държавата да подкрепя създаване на
постоянно действащи центрове, в които
пострадалите лица да могат да получат
квалифицирана помощ, за да се
възстановят, да могат да продължат
съдебните дела и получат съдебна
защита.



ЗА КОНТАКТИ

Ел.поща: office@ngo-rz.org; 

Интернет-страница: www.ngo-rz.org

Телефон: +359 898552688

Разград, ж.к. Освобождение 34, партер, п.к. 237

Център на НПО 
Разград

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