
Статистика на 
Консултативния център 

по проблемите на 
домашното насилие 

Град Разград 
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• До месец октомври 2011г., Центърът е 
посетен от общо над 180 пострадали и 
над 30 извършители на домашно 
насилие.  

• През 2011 г. Центърът работи с общо 26 
жертви и 3 извършители на домашно 
насилие. 



Статистика на консултациите със 
социален консултант през 2011г. 
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• Повече от десет пъти са се увеличили 
консултациите със социален 
консултант от началото на годината.  

• От месец юни 2011г. се наблюдава 
прогресивно увеличаваща се тенденция 
на посещенията.  



Статистика на делата в 
Районен съд - Разград 
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• За последните две години се увеличава 
броят на случаите на насилие на деца 
срещу техните родители.  

• Все още обаче преобладават случаите на 
домашно насилие между съпрузи или 
фактическо съжителство.  

• Над 20 се увеличават регистрираните 
случаи на домашно насилие за 
последните 3 години.  



 

 

• През 2011г. в съда се наблюдава в пъти 
повече оттеглени молби в сравнение с 
предходни години.  

• В повечето случаи у жертвите липсва 
увереност в резултата и ползата от 
производството.  

 



• Някои от тях се страхуват от ответна 
реакция от страна на извършителя, по 
време или след изтичане срока на 
заповедта. 

•  Не е за пренебрегване икономическата 
зависимост на жертвите от 
извършителите в много от случаите 



КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ  
 

 

• Направените изводи и констатации се 
базират на личния опит и периодично 
наблюдение на работата при случаи на 
домашно насилие в област Разград за 
периода 2005 – 2011г.  

 

 
 

 



• Криминализирането на деянията по 
домашното насилие от 2009г., оказва 
възпиращо действие за нарушаване на 
издадената заповед.  



 

• Липсата на действителна защита докато 
трае съдебния процес обективно намалява 
значението на самия закон и поставя под 
въпрос силата на неговото въздействие 
върху обществената и съдебна практика. 

 



• Промени са необходими и при 
прилагането нормите на ЗЗДН и вън от 
съдебната зала. Трябва да се въведат 
трайни практики да насочва 
извършителите на домашно насилие 
към участие в специализирани 
програми.  



• Да се осигурят средства за подобни 
програми и да се повиши 
превантивния ефект 

 

• Наблюдава се тенденция, че 
гражданите не са информирани как да 
се справят с домашното насилие, какви 
стъпки да предприемат и към кого и 
как да се обърнат за помощ.  

 



• Законът предоставя възможности за 
ефективна, бърза защита и предоставя 
редица облекчения за жертвата на 
домашно насилие.  

• Съдебното производство приключва 
бързо, сочат нашите наблюдения на 
съдебни дела, с които е ангажиран 
Центърът на НПО в Разград. 

 



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 
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