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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ  

В ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗА 2018 г. 

 

Резюме: 

Разград е първият град в България с изграден междуинституционален механизъм за 

прилагане на Закона за защита от домашното насилие и активна работа за превенция на 

социалния феномен. Оказва се юридическа помощ и психологическа подкрепа на 

пострадали от домашно насилие и се организират консултативни срещи за преосмисляне и 

преодоляване на проблемното поведение на извършители. В Консултативния център, 

управляван от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград, подкрепа на жертви и 

извършители на домашно насилие оказват юристи, психолози и социални консултанти. 

Най-отчетливия резултат за последните четири години е повишената информираност 

на обществото и подобрена координация между институциите, в резултат на 

партньорството между администрацията и неправителствения сектор. Изграден е работещ 

механизъм за участие на всички институции за разрешаване на всяка ситуация с домашно 

насилие, което отчитаме за важен елемент от съвместната работа. Всички ангажирани по 

темата професионалисти, експерти и специалисти имат сериозен принос през последните 

години домашното насилие в Лудогорието да стане една от важните обществени теми, 

които добиват все по-сериозна тежест. 

За последните няколко години е подобрен процесът на партньорство по проблема 

„домашно насилие” между компетентните институциите, чрез укрепване на 

сътрудничеството, обмен на информация, професионален опит, добри практики, в рамките 

на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (2016-2018 г.).  

Ние отчитаме за наш общ успех през 2018 г. подготовка на анализ, който представя 

тенденциите в работата на компетентните органи, техните нагласи и възприятия относно 

прилагането на ЗЗДН през последните четири години (2015-2018 г.). За нашата съвместна 

работа е необходима по-силна взаимопомощ, откритост и сътрудничество на ангажираните 

институции в тази област. 

В резултат на подобрената комуникация и партньорство между институциите се 

наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на регистрираните сигнали и повишаване 

обхвата на пострадалите от домашно насилие в програми за възстановяване, като паралелно 

се засилва ролята на правораздавателната система (съд и прокуратура). За целия период се 

наблюдават най-високи стойности през годината на създаване на Областния съвет за 

превенция на домашното насилие в Разград (2016г.). Съществува подем и мобилизация в 

работата на ангажираните институции, когато всички участници в Областния съвет за 

превенция на домашното насилие регистрират пикови стойности.  
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В резултат на седем години усилена работа и партньорство, прилагането на 

Местният механизъм (2011 г.) е оценено много високо от експертите, в контекста на 

дейностите на институциите. Седем от десет запитани експерти дават положителна оценка 

и смятат, че механизъм се прилага успешно и много добре. Повече от две пети оценяват 

прилагането на механизма за успешно и близо една трета смятат прилагането за много 

добро.  

Отбелязва се ключовата роля на полицейските служители, съдиите, прокурорите и 

социалните работници, като основен гарант за ефективно приложение на ЗЗДН. През 2018  

г. се засилва ролята на образователните специалисти и представителите на юридическата 

гилдия. Специалистите по здравни грижи продължават да бъдат важен ресурс в процеса на 

превенция на домашното насилие. Важно значение за успешното противодействие на 

домашно насилие имат усилията от страна на прокуратурата, чрез използване на средствата 

на наказателното право. 

Екипът от професионалисти на Консултативния център по проблемите на 

домашното насилие в Разград продължи да прилага и през 2018 г. специализирани услуги за 

пострадали и извършители на домашно насилие. Сериозен е приносът на Консултативния 

център за координиране на действията на компетентните институции, организиране на 

обучения и създаване на кризисен център. 

Оценена е необходимостта от периодични обучения за професионалисти, 

целенасочена подкрепа за пострадалите от домашно насилие; засилен контрол при спазване 

на съдебните решения за извършители на домашно насилие, изграждане на Кризисен 

център и широка образователна просвета.  

На основата на дългогодишната работа (през 2018 г.) са реализирани редица 

дейности с ключово значение за подобряване на работата по превенция и защита от 

домашното насилие в област Разград: 

• Добрата ежедневна работа на всички институции, ангажирани с проблема с 

домашното насилие и важната роля на Областния управител на област 

Разград и на ОСПДН за постигане на коодинация между отговорните 

институции и организации. 

• Изграждането на Кризисен център е основен приоритет в Стратегията за 

развитие на социалните услуги в област Разград (2016-2020 г.) и в Годишния 

план за 2018 г. на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област 

Разград. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ реализира проект за 

създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в 

община Разград. Започна основен ремонт на сградата, в която ще се помещава 

новата социална услуга, с дарение от фонда на Офиса за военно сътрудничество, 

Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC.  

• Центърът за съзидателно правосъдие успешно осъществи проект „Татко не бие 

мама, той така я обича”. Проектната инициатива надгражда постигнатите 

резултати в процеса на превенция на домашното насилие в област Разград, като 

разширява полето на приложение на възстановителни програми за жертви и 

специализирани програми за извършители на домашно насилие, както се 

повишава чувствителността у подрастващите за домашното насилие, чрез 

осъществяване на фокусирани образователни програми за превенция.  

• Десет пилотни училища от област Разград прилагат Програмата за 

превенция на домашното насилие в училище, изготвена от Център за 

съзидателно правосъдие и одобрена от Областния управител (2017 г.).  
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• Проведена е експертна оценка сред 42 експерти (05-09.2018 г.), които прилагат 

закона за защита от домашното насилие в област Разград. Целта на оценката е да 

се изследва мнението на професионалисти, като отчита важността на натрупания 

опит в практиката на институциите, които работят по ЗЗДН и са партньори в 

Местния механизъм по приложение на ЗЗДН в област Разград.  

Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) е 

учреден по инициатива на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ през 2016 г. и 

представлява иновативен модел за междуинституционално партньорство по превенция на 

домашното насилие и прилагане на ЗЗДН, който може да бъде мултиплициран като добра 

практика и в други области в България. 

Екип от ОСПДН разработи методика за отчетност и планиране, като състави ясни и 

лесни за попълване отчетни формуляри с показатели за последните четири години (2015-, 

2018) в табличен вид. Получените данни от всички институции позволиха да се направи 

задълбочен анализ на състоянието, потребностите и тенденциите в сферата на превенцията 

и защитата от домашно насилие. С прилагането на методиката и през следващите години 

ще се събира полезна информация, която ще позволи да се правят задълбочени изводи и 

дългосрочни прогнози, както и да се идентифицират подходящи мерки за подобряване на 

съвместната работата при прилагане на ЗЗДН. 

Годишният отчет за 2018 г. е подготвен въз основа на статистическа информация, 

анализи и прогнози, получени от основните институции, които имат пряко отношение към 

прилагането на Закона за защита от домашното насилие (съд, прокуратура, полиция, 

социални служби, социални услуги, институции в сферата на образованието и 

здравеопазването, както и неправителствения сектор).   

I. Организационно развитие 

През 2018 г. продължи организационното развитие на Областния съвет за превенция 

на домашното насилие в област Разград, като бяха проведени редовни заседания на Съвета 

и на Областен оперативен екип (ООЕ). Редовно заседание на Областния съвет за превенция 

на домашното насилие (ОСПДН) в 

област Разград се проведе на 26 

април 2018 г. в залата на 

Общински съвет Разград, като 

беше подготвено от две заседания 

на 6 и на 26 март 2018 г. на 

Областен оперативен екип (ООЕ).  

В заседанието участваха 

Заместник-министърът на 

правосъдието Евгени Стоянов и 

националният координатор по 

въпросите за домашното насилие в 

МВР инспектор Пенка Стоянова. 

Актуализиран беше състава на 

ОСПДН и бяха приети промени на 

ротационен принцип в състава на 

Областния оперативен екип  

(ООЕ) към ОСПДН. 

Важна част от дейността на Съвета 

е стимулиране на партньорството, укрепване на капацитета на членовете и развитие на 

вътрешно групова динамика, която повишава ефективността. През 2018 г. е проведена 

експертна оценка сред професионалисти относно прилагане на Закона за защита от 

домашното насилие (ЗЗДН) в област Разград. 
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I. Жертви на домашно насилие 

Пострадалите от домашно насилие (в това число и децата), са обект за прилагане на 

специални мерки и грижи, насочени към заздравяване на тяхната физическа, психическа и 

емоционална стабилност. 

Предварителният анализ на постигнатите резултати е важен елемент от 

професионалната подкрепа, която получават жертвите. Анализиране на постиженията  дава 

възможност на институциите, които прилагат Закона за защита от домашно насилие, да 

оценят и развият обема и качеството на предоставяните услуги. Институциите, които 

прилагат закона, анализират полезността на своята дейност посредством основни 

индикатори: жертви на домашно насилие, вид на извършено деяние, степен на насени 

вреди. 

Интересна част от анализа на процеса на подкрепа на жертвите от домашно насилие, 

е да се изследва съвкупността на пострадалите от домашен тормоз, регистрирани в 

различни институции, организации и социални услуги. Анализът представя ситуацията в 

област Разград и броя на жертвите, които са получили професионална подкрепа в седем 

различни институции.  

 

 
 

Регистрирани пострадали от домашно насилие в институции, 2015-2018 г. 

Легенда: 

ЦОП  Център за обществена подкрепа, Разград, Исперих, Кубрат, Самуил; 

ДСП  Дирекция „Социално подпомагане“, Разград, Исперих, Кубрат, Самуил 

ЦСМП  Център за спешна медицинска помощ Разград; 

РП  Районна прокуратура, Разград, Исперих, Кубрат; 

КЦПДН  Консултативен център по проблемите на домашното насилие Разград; 

РУМВР  Районно управление на МВР, Разград, Исперих, Кубрат, Лозница; 

РС  Районен съд, Разград, Исперих, Кубрат, Самуил; 

На дневен ред е важен въпрос: Колко от декларираните пострадали са потърсили 

подкрепа, в повече от една институция? Правна възможност е една жертва да е 

регистрирана, като отделен случай, в различни институции.  
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Предизвикателство пред партньорството в сферата на превенция на домашното 

насилие е да се анализират уникалните случаи и същевременно случаите, по които работят 

съвместно повече от една институция. Възможно решение е изготвяне на стандартизирани 

формуляри за регистрация със съпоставими данни на пострадали от домашно насилие. Друг 

вариант е обмяна на информация и съпоставяне на имената на пострадалите от домашно 

насилие, регистрирани във всички компетентни институции в област Разград. 

Според спецификата на работа и правната рамка, има разлика в броя на 

пострадалите за наблюдавания период. Най-много пострадали от домашно насилие са 

идентифицирани в съдебни процеси по ЗЗДН (318бр.), в сравнение с над шест пъти по-

малък брой жертви (51бр.), с които са работили 4 центъра за обществена подкрепа в област 

Разград. Сериозна група жертви на домашно насилие са потърсили подкрепа в 

полицейските служби (202бр.), следвани от Консултативен център по проблемите на 

домашното насилие в Разград (193бр.), три районни прокуратури (169бр.), Център за 

спешна медицинска помощ в Разград (93бр.), 4 дирекции „Социално подпомагане“ (69бр.). 

Основните тенденции имат няколко интересни аспекта за коментар през призна на 

статистиката на специализираните органи: 

✓ Ако е налице трайна тенденция за намаляване броя на съдебните дела за домашно 

насилие в 4 районни съдилища и Окръжен съд Разград, поради каква причина 

идентифицираните жертви са с повече от 100, въпреки увеличения двойно брой 

на регистрираните сигнали в полицейските органи. Необходимо е да се анализира 

методиката на регистриране на сигнали и регистриране на оплаквания за 

домашен тормоз в различните институции, като важна част от процеса на 

създаване на единна система за събиране и обработка на данни (статистика). 

Един от допустимите варианти е един пострадал да се регистрира два пъти – 

един път при издаване на заповед за незабавна защита по ЗЗДН и втори път – при 

издаване на заповед за защита в открито съдебно заседание (или при 

прекратяване на съдебното дело); 

✓ Поради спецификата на социалните услуги и методика на работа, тяхната 

експертиза е насочена към трайно решаване на социални проблеми на уязвими 

групи от местната общност – необходимо е да се анализира дейността на четири 

центъра за обществена подкрепа/ЦОП в трите най-големи общински центъра 

(Разград, Кубрат и Исперих) и село Самуил, които регистрират едва 51 жертви на 

домашно насилие в 4 общини за 4-годишен период. Наблюдавания дисбаланс в 

регистрираните случаи поставя на дневен ред необходимостта от 

институционална подкрепа и обективен анализ на ефективността на социалните 

услуги. 

✓ В съпоставим план дейността на четири ЦОП е сравнима с регистрираните с една 

четвърт (26%) повече пострадали от домашно насилие в четири  дирекции 

„Социално подпомагане“ (69бр.), които са в същите общински центрове.  
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За последните четири години (2015-2018) общият брой на жертвите на домашно 

насилие (според съдебните регистри) е 318, като се разпределят по пол: 73% (232) жени, 

11% (35) мъже, 16% (51) деца. С една трета е намалял броят на жените жертви и повече от 

три пъти – броя на пострадалите мъже, за последните 4 години. 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 2018г. – 56% (35). 

 

Най-много пострадали от домашно насилие (318) декларират съдилищата в област 

Разград за общо 4 години (2015-2019). В сравнение с тях полицейската статистика 

регистрира с 1/3 по-малко жертви (202) за същия период. Наблюдава се намаление с около 

50% на броя на жертвите за последните три години. Прави впечатление, че общият брой на 

жертвите според съдебната статистика в област Разград, е по-голям от общия брой на 

жертвите, докладвани от полицията. Съдилищата отчитат жертви мъже на домашно 

насилие, а полицията показва минимални стойности. Може да се приеме, че по принцип 

липсват оплаквания на мъже в полицията, а в съдилищата в Лудогорието има разгледани 

дела, в които участват пострадали мъже от семеен тормоз. 

II. Обобщена информация от работата на отговорните институции и на 

неправителствения сектор по прилагането на ЗЗДН през периода 2015 – 2018 г. 

Процесът на превенция на домашното насилие в Лудогорието се отличава с няколко 

тенденции в дейността на основните институции по прилагане на ЗЗДН: 

• Повече от два пъти са нараснали сигналите на граждани за домашно насилие в 

четирите полицейски управления (Разград, Кубрат, Исперих, Лозница), както е 

увеличен броят на проведените беседи с извършители на домашно насилие. 
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• Констатира са няколкократно увеличение на преписките и досъдебните 

производства в трите районни прокуратури (Разград, Кубрат, Исперих) и 

Окръжна прокуратура Разград, което е белег за активност на пострадалите лица и 

повишена ангажираност на държавното обвинение към домашното насилие; 

• Наблюдава се намаляване броя на съдебни дела, заведени в трите районни 

съдилища в Разград, Кубрат и Исперих. Същевременно е налице увеличение на 

второинстанционните дела в Окръжен съд Разград, като за първи път са 

разгледани и въззивни наказателни дела през 2018 г. За четири години двойно са 

намалели съдебните дела по ЗЗДН, постъпили за разглеждане в районните 

съдилища в област Разград (2015 г. – 80 бр., 2018 г. – 42 бр.) 

• Налице е известно оживление в средите на социалните служби (Разград, Кубрат, 

Исперих, Самуил), които приоритетно подпомагат и основно идентифицират 

деца жертви на домашно насилие, като е незначителен делът на пълнолетните 

пострадали от домашен тормоз.  

• Два (Разград и Исперих) от съществуващите четири центъра за обществена 

подкрепа (Разград, Кубрат, Исперих, Самуил) отбелязват случаи на регистрирани 

жертви на домашно насилие-деца. Налице е намаляване на случаите на деца-

жертви на домашно насилие в двата ЦОП, като в Исперих няма данни за 2018 г. 

1. Обобщена информация за работата на съдилищата от Разградски съдебен окръг 

по случаи на домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно 

насилие (2015-2018). 

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 в сила съдебни 

дела по ЗЗДН, колко са издадените заповеди с наложени мерки и брой на съдебните мерки 

за защита. 

Обект на анализ са няколко ключови показатели в съдебния процес – постъпили, 

свършени, прекратени, влезли в сила, останали несвършени. Най-много съдебни дела за 

четирите наблюдавани години са приключени в РС Исперих, но същевременно 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.  

  

С повече от една трета намаляват средно съдебните дела по ЗЗДН за период от четири 

години. Най-много съдебни дела има РС Исперих –36 (42.4%) през 2015г., 39 (45.9%) през 

2016г., 31 (46.3%) през 2017г., 24 (46%%) през 2018г.  
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РС Исперих е последван от РС Разград с 30 дела (35.3%) през 2015г., 34 дела (40.0%) през 

2016г.,24 дела (35.8%) през 2017г., 16 дела (30%) през 2018г. На трето място е РС Кубрат с 

19 дела (22.4%) през 2015г., 12 дела (14.1%) през 2016г., по 12 дела (17.9%) през 2017г. и 

2018г. 

 

Брой съдебни дела с издадени заповеди по наложени мерки: 

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

Кубрат); 

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); 

29 през 2017г.  (13 (44.8%) в РС Разград,7 (24.1%) в РС Исперих и 9 (31.0%) в РС 

Кубрат). 

32 през 2018г.  (12 (37,5%) в РС Разград,11 (34,5%) в РС Исперих и 9 (28%) в РС 

Кубрат); 

19
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В съответствие в общата тенденция и по този показател се наблюдава плавно намаление на 

общия брой на съдебните дела с постановени мерки по ЗЗДН. Прави впечатление, че за 

целия период от 4 години само един (РС Кубрат) от три районни съдилища, има стойности 

над 20. РС Кубрат има най-голям брой дела с мерки по ЗЗДН.  



 9 

Заслужава да се изследва как при най-малък брой съдебни дела (съпоставено с другите две 

районни съдилища), са наложени най-много мерки за защита по ЗЗДН. 

1.1. ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД 

Окръжен съд Разград разглежда въззивни съдебни дела по ЗЗДН, като втора съдебна 

инстанция и се произнася с окончателен съдебен акт. За наблюдавания период се налице 

сравнително устойчива тенденция за леко увеличение на постъпилите за разглеждане дела 

по ЗЗДН срещу актове на районни съдилища.  

 Има увеличение на гражданските дела през 2018 г., като са постъпили 7 дела, от 

които по 4 от тях решението е оставено в сила и по 1 дело има изменено отчасти, отменено 

и прекратено. За първи път са разгледани 2 въззивни наказателни дела в Окръжен съд 

Разград през 2018 г., като едно решение е оставено в сила и едно решение е отменено. 

 Може да се направи извод, че с увеличаване на броя на въззивните граждански дела 

в Окръжен съд Разград се увеличава и качеството на съдебните актове на районните 

съдилища, за което е белег големия дел потвърдени решения (60%) през последната 2018 г. 

За периода въззивните граждански дела са били под 10 на годишна база, съответно 

през 2015 г. са 5 бр., през 2016 г. са най-много 8 бр, 2017г. са 5бр. и 2018 г. са 7 броя.  

През 2017 г. по три от въззивните граждански дела решенията са изменени отчасти, 1 

е оставено в сила и 1 е отменено. По четири от общо седем въззивни съдебни дела през 

2018 г. са  потвърдени решения на районни съдилища. 

Подробни данни със справка за въззивни производства в окръжен съд Разград по 

Закона за защита от домашното насилие за периода 2015 - 2018 г. са представени в 

приложение 1, таблица 2 на стр. 35. 

1.2. РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД 

За 2018 г. в Районен съд Разград са образувани и разгледани 16 дела по Закона за 

защита от домашното насилие, като седем са прекратени и 9 са решени по същество. 

Причина за прекратяване на делата най-често е оттегляне на молбата, а по едно от делата 

молбата е изпратена по подсъдност на друг съд. По едно от делата молбата е оставена без 

уважение. По осемте дела, по които съдът е приел, че има извършено домашно насилие, е 

наложил и глоба по чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН. 

В останалите случаи със съдебно решение са наложени мерките за защита, 

предвидени в чл.5 от ЗЗДН. По всички тези дела е наложена мярката по чл.5, ал.1 т. 1 от 

ЗЗДН – задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие, 

както и мярката по чл.5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН – забрана на извършителя да приближава 

жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих  на пострадалото лице.  

В решенията по голяма част от делата е наложена и мярката по чл. 5, ал. 1 т.5 – 

задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми, като във 

всички тези случаи ответниците са насочвани към Консултативния център по проблемите 

на домашното насилие (Център на НПО в Разград), които единствени работят по такава 

програма. В четири от решенията е постановена мярката от чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЗДН - 

временно  определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител.  

Продължава тенденцията страни по делата да са били бивши съпрузи, търсена е 

защита и от физическо и от психическо насилие. В няколко случаи насилието е било 

упражнявано в продължение на години. Има и дела, заведени от дете със съдействие на 

единия родител срещу другия родител, от баба срещу внук и от внук срещу баба. 

За 2017 г. в Районен съд Разград са образувани и разгледани 20 дела по Закона за защита 

от домашното насилие, като 7 са прекратени и 13 са решени по същество. Причини за 

отлагане на делата са оттегляне на молбата, пропускане на срока /с 3 години/, смъртта на 

пострадалата. По едно от делата молбата е оставена без уважение.  



 10 

По 13-те дела, по които съдът е приел, че има извършено домашно насилие, е наложил и 

глоба по чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН. 

В останалите случаи със съдебно решение са наложени мерките за защита, 

предвидени в чл.5 от ЗЗДН. По всички тези дела е наложена мярката по чл.5, ал.1 т.1 от 

ЗЗДН и мярката по чл.5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН. В решенията по голяма част от делата е 

наложена и мярката по чл. 5, ал. 1 т.5 – задължаване на извършителя на насилието да 

посещава специализирани програми, като във всички тези случаи ответниците са насочвани 

към Консултативния център по проблемите на домашното насилие, който единствен 

прилага такава програма. По три от делата е поискано и съдът е постановил отстраняване 

на извършителя от съвместно обитаваното жилище, а в едно от решенията временно е 

определил местоживеенето на детето при пострадалия родител.  

По едно от тези дела молител е била непълнолетна, респ. молбата е подадена срещу 

родител. Най-често страни по делата са били бивши съпрузи, търсена е защита и от 

физическо и от психическо насилие. В няколко случаи насилието е било упражнявано в 

продължение на години. 

За 2016 г. в Районен съд Разград са образувани и разгледани 32 дела по Закона за 

защита от домашното насилие. От тях осем са прекратени – пет поради оттегляне на иска, 

едно като приключило със спогодба и две поради нередовност на молбата. 24 дела са 

решени по същество, като по три от делата молбата е оставена без уважение.  

По 21-те дела, по които съдът е приел, че има извършено домашно насилие, е 

наложил и глоба по чл.5, ал.3 от ЗЗДН. 

В останалите случаи със съдебно решение са наложени мерките за защита, 

предвидени в чл. 5 от ЗЗДН. По всички дела е наложена мярката по чл. 5, ал. 1 т. 1 от ЗЗДН 

и мярката по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН. В решенията по десет от делата е наложена и мярката 

по чл. 5, ал. 1 т. 5, като във всички тези случаи ответниците са насочвани към 

Консултативния център по проблемите на домашното насилие, по пет от делата е наложена 

и мярката отстраняване от семейното жилище за определен срок. В две от решенията е 

постановена мярката от чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЗДН.  

За 2015 г. в Районен съд Разград са образувани и разгледани 27 дела по Закона за 

защита от домашното насилие.  От тях  седем са прекратени – четири поради оттегляне на 

иска и две са изпратени по подсъдност на друг съд, а по едно молбата е върната поради 

неотстраняване на нередовности.  20 дела са решени по същество, като по четири от делата 

молбата е оставена без уважение. По 16-те дела, по които съдът е приел, че има извършено 

домашно насилие, е наложил и глоба по чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН. 

В останалите случаи със съдебно решение са наложени мерките за защита, 

предвидени в чл. 5 от ЗЗДН. По всички тези дела е наложена мярката по чл. 5, ал. 1 т. 1 от 

ЗЗДН. а мярката по чл. 5, ал. 1, т.3 от ЗЗДН– по 15 дела. В решенията по пет дела е 

наложена и мярката по чл. 5, ал. 1 т.5 – задължаване на извършителя на насилието да 

посещава специализирани програми, като във всички тези случаи ответниците са насочвани 

към Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград, по четири от 

делата е наложена и мярката отстраняване от семейното жилище за определен срок. В пет 

от решенията е постановена мярката от чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЗДН.  

1.3. РАЙОНЕН СЪД ИСПЕРИХ 

Анализът на делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие в РС – 

Исперих през последните четири години показва тенденция към намаляване на броя на 

случаите, в които е търсена съдебна защита. Докато през периода 2015-2016 г. се наблюдава 

повишаване на броя на делата, то през следващите две години – 2017-2018 г. броят на тези 

дела е намалял с една трета.  
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Запазила се  е тенденцията за търсене на съдебна защита предимно от жени, както и 

тенденцията молбите за защита в по-голямата им част да бъдат уважавани.  

Прави впечатление, че през периода 2015-2016 г. броят на прекратените дела поради 

оттегляне на молбата е около 1/3 от общия брой подадени молби по ЗЗДН, докато през 

2017-2018 г. този брой е нараснал и вече е близо ½ от общия брой подадени молби.  

Трудно е да се направи прогноза за следващите две години, тъй като преценката 

дали ще бъде потърсена съдебна защита е строго лична, но като цяло очакванията са да се 

запази броя на делата от последните две години. 

2. Обобщена информация за работата на прокуратурите от Разградски съдебен 

окръг по случаи на домашно насилие и прилагане на Закона за защита от 

домашно насилие (2015-2018). 

 

Държавното обвинение осъществява контрол при спазване на съдебните решения. За 

четиригодишния период са образувани общо 65 досъдебни производства/ДП в трите 

районни прокуратури на област Разград. Съществен ръст се наблюдава през третата 2017 

година, когато са образувани голям брой ДП. През първата половина на същата година 

Главният прокурор Сотир Цацаров е утвърдил Указание за работа на прокуратурата по 

преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно 

насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие.1 Целта 

на указанието е да бъде създаден унифициран механизъм за своевременна реакция на 

прокурорските органи в такива случаи и да се защитят ефективно правата на пострадалите 

лица. Съгласно заповедта, административните ръководители на районните прокуратури 

трябва да осъществяват контрол по изпълнение на указанието и лично (чрез свой 

заместник) да координират взаимодействието с МВР и другите компетентни държавни 

органи. 

 

Една четвърт от всички ДП (32%) са през 2017г. в РП Разград. Прокуратурата в областния 

град е работила по половината ДП (52%) 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 (41%) са производствата по чл.296 от ЗЗДН в Исперихската 

прокуратура. В сравнителен план само четири са производствата с РП Кубрат (6%). 

 

 

                                           
1 https://www.prb.bg/media/cms_page_media/6242/%D0%A0%D0%94-02-

09%20%D0%BE%D1%82%2030.04.2018.pdf, посетена на 01.032019. 

https://www.prb.bg/media/cms_page_media/6242/%D0%A0%D0%94-02-09%20%D0%BE%D1%82%2030.04.2018.pdf
https://www.prb.bg/media/cms_page_media/6242/%D0%A0%D0%94-02-09%20%D0%BE%D1%82%2030.04.2018.pdf
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2.1. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ГР. РАЗГРАД 

За периода 2015 г. – 2017 г. в ОП – гр. Разград не са постъпвали сигнали, съдържащи 

данни за домашно насилие. През 2018 г. са получени 2 сигнала. Същите незабавно са 

изпратени на Районна прокуратура – гр. Разград, по компетентност. 

Таблица: Обобщена информация за ОП Разград за последните четири години: 2015 – 2018 г., за 

работата по случаи на домашно насилие и прилагане на ЗЗДН 

 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Брой регистрирани сигнали за 

домашно насилие 
- - - 2 

2.  Брой обработени преписки   - - - 2 

3.  

Брой пренасочени по 

компетентност преписки в 

друга РП 

- - - 2 

 

2.2. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД 

През 2018 г. са наблюдавани 9 досъдебни производства за престъпления по чл.296 от 

НК, касаещи осъществено домашно насилие. Към края на 2018 г. 8 от тези ДП са 

приключени, а 1 е останало неприключено. Решенията по актове се разпределят по следния 

начин: Внесени с обвинителен акт в РС-Разград – 2 досъдебни производства; Внесени по 

реда на чл.78а от НК – 1 дело; Прекратени - 5 досъдебни производства; Спрени – 0 

досъдебни производства. Наложените наказания на предадените на съд лица са:  

Едно наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца, изтърпяването на което 

е отложено за изпитателен срок от 3 години, по дело внесено за разглеждане с обвинителен 

акт в съда; Едно наказание „Глоба“, в размер на 1700 лева по делото, внесено за 

разглеждане по реда на чл.78а от НК; По едно от делата внесено за разглеждане с 

обвинителен акт има постановена оправдателна присъда. 

През 2017 г. са наблюдавани 16 досъдебни производства за престъпления по чл.296 

от НК, касаещи осъществено домашно насилие. Към края на 2017 г. 12 от тези ДП са 

приключени, а 4 са останали неприключени. Решенията по актове се разпределят по 

следния начин: Внесени с обвинителен акт в РС-Разград – 3 досъдебни производства; 

Внесени по реда на чл.78а от НК – 1 дело; Прекратени - 6 досъдебни производства; Спрени 

– 2 досъдебни производства. Наложените наказания на предадените на съд лица, са както 

следва: Три наказания „Пробация“ от делата, внесени за разглеждане с обвинителен акт в 

съда; Едно наказание „Глоба“, в размер на 1000 лева по делото, внесено за разглеждане по 

реда на чл.78а от НК. 

През 2016 г. в РП-Разград са наблюдавани и приключили 5 досъдебни производства 

за престъпления по чл. 296 от НК, касаещи осъществено домашно насилие. Внесени по реда 

на чл.78а от НК – 3 дела; Прекратени – 2 досъдебни производства. Наложените наказания 

на предадените на съд лица са: три наказания „Глоба“, в размер на 3500 лева по дела, 

внесени за разглеждане по реда на чл.78а от НК. 

През 2015 г. в РП-Разград са наблюдавани и приключили 4 досъдебни производства 

за престъпления по чл. 296 от НК, касаещи осъществено домашно насилие. Внесени с 

обвинителен акт в РС-Разград – 2 досъдебни производства; Внесени по реда на чл.78а от 

НК – 1 дело; Прекратени – 1 досъдебно производство. Наложените наказания на 

предадените на съд лица са: Две наказания „Глоба“, в размер на 4000 лева по дела, едно 

внесено за разглеждане по реда на чл.78а от НК, и едно дело внесено за разглеждане с 

обвинителен акт, размера на наложеното наказание и 1000 лева; Едно наказание „Лишаване 

от свобода условно“, внесено за разглеждане с обвинителен акт в съда. 
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Таблица: Обобщена информация за РП Разград за последните четири години: 2015 – 2018 г., за 

работата по случаи на домашно насилие и прилагане на ЗЗДН 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Брой регистрирани сигнали за домашно 

насилие 
- - - 7 

2.  Брой обработени преписки   - - - 7 

3.  
Брой пренасочени по компетентност преписки 

в друга РП 
- - - 0 

4.  
Брой постановени откази за образуване на 

наказателно производство 
- - - 7 

5.  
Брой образувани  и наблюдавани  досъдебни 

производства (приключени и неприключени) 
4 5 16 9 

6.  Брой приключени досъдебни производства 4 5 12 8 

7.  
Брой прекратени или спрени досъдебни 

производства 
1 2 8 5 

8.  Брой образувани и разгледани съдебни дела 3 3 4 3 

9.  Брой прекратени съдебни дела - - - 0 

10.  Брой решени по същество съдебни дела 3 3 4 3 

11.  Брой влезли в сила съдебни актове 3 3 4 3 

12.  Брой жертви на домашно насилие: 3 3 4 2 

В  района на РП Разград  броят на осъдените лица за престъпление по чл.296, ал.1 от 

НК е относително постоянен през всичките четири години (от 2015г. до 2018г.) между две и 

четири лица. В зависимост от съдебното минало и конкретната обществена опасност на 

извършените деяния, наложените наказания са по реда на чл.78а от НК – „Глоба“, 

„Пробация“ или „Лишаване от свобода“. 

Не могат да се откроят някакви тенденции към намаляване или увеличаване броя на 

делата, водени за такива престъпления, тъй като през съответните години той е бил 

относително еднакъв. Единствено през 2017г. е имало по-голям брой образувани досъдебни 

производства  за престъпление по чл.296, ал.1 от НК, но това се дължи най-вече на факта, 

че в по-голямата си част тези ДП  са водени за нарушаване на една от мерките, предприети 

срещу  извършителите на деянията, касаещи посещаване на специализирана програма към 

консултативен център по проблемите на домашното насилие, т.е. в тези случаи няма 

осъществено домашно насилие в същинския смисъл на това понятие.  

Очакванията на РП Разград за отчетните периоди 2019-2020 г. са, че регистрираните 

случаи на домашно насилие ще останат в същите стойности, които са били и през 

предходните четири години. 

 

2.3. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ИСПЕРИХ 

Налице е отчетлива тенденция на увеличение на регистрираните сигнали за прояви 

на домашно насилие съгласно определението на ЗЗДН. Повече от четири пъти (455%) е 

увеличен броят на регистрираните сигнали за 2018 г., в сравнение с предходните 2015 г. ,в 

сравнение с 2016 г. има увеличение с 151% и в сравнение с 2017 г. – над три пъти (315%).  
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Може да се направи извод за увеличената сензитивност на РП Исперих по тези 

проблеми и  значително увеличено познание от пострадалите лица за правата им по ЗЗДН, в 

резултат на разяснителни кампании и доверие в ангажираните институции и организации. 

Таблица: Обобщена информация за РП Исперих за последните четири години: 2015 – 2018 г., за 

работата по случаи на домашно насилие и прилагане на ЗЗДН 

 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

1.  
Брой регистрирани сигнали за 

домашно насилие 
9 27 13 41 

2.  Брой обработени преписки   0 27 13 41 

3.  
Брой пренасочени по компетентност 

преписки в друга РП 
- - - - 

4.  

Брой постановени откази за 

образуване на наказателно 

производство 

9 27 18 31 

5.  

Брой образувани  и наблюдавани  

досъдебни производства (приключени 

и неприключени) 

3 7 11 6 

6.  
Брой прекратени или спрени 

досъдебни производства 
- - - 1 

7.  
Брой прекратени досъдебни 

производства 
- - - 1 

8.  
Брой образувани и разгледани съдебни 

дела 
3 7 10 6 

9.  Брой прекратени съдебни дела 0 0 0 - 

10.  
Брой решени по същество съдебни 

дела 
3 7 10 7 

11.  Брой влезли в сила съдебни актове 3 4 10 7 

12.  Брой жертви на домашно насилие: 

- жени:11бр. 

- мъже: 2 бр. 

   - деца: 0 бр. 

- жени:26 бр. 

- мъже: 8 бр. 

- деца: 1 бр. 

- жени: 24 бр.                      

- мъже: 5 бр.                          

- деца: 9 бр. 

Жени – 40 

Мъже – 9 

Деца - 11 

Налице е значителен ръст на  броя на пострадалите лица, като следва да се отчете 

факта, че този проблем придобива публичност и се създава негативно  отношение в 

обществото към извършителите на прояви на домашно насилие и въобще към насилието, 

при решаване на проблеми в общността и семейството.  

2.4. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КУБРАТ 

 През последната 2018 година се наблюдава увеличение на случаите на постъпили в 

РП-Кубрат сигнали за извършено престъпление по чл. 296 от НК: нарушена заповед за 

защита от домашно насилие. Следва да се отбележи и тенденцията на увеличение на 

подадените сигнали за закана с убийство през 2018г., спрямо предходните три години. 
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Таблица: Обобщена информация за РП Кубрат за последните четири години: 2015 – 2018 г., за 

работата по случаи на домашно насилие и прилагане на ЗЗДН 

 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

1.  
Брой регистрирани сигнали за 

домашно насилие 
2 1 3 5 

2.  Брой обработени преписки   2 1 3 5 

3.  

Брой постановени откази за 

образуване на наказателно 

производство 

- 1 2 4 

4.  

Брой пренасочени по 

компетентност преписки в 

друга РП 

- - 1 - 

5.  

Брой образувани  и 

наблюдавани  досъдебни 

производства (приключени и 

неприключени) 

2 - - 1 

6.  
Брой прекратени или спрени 

досъдебни производства 
2 - - - 

7.  
Брой прекратени досъдебни 

производства 
2 - - - 

8.  
Брой образувани и разгледани 

съдебни дела 
- - - 1 

9.  Брой прекратени съдебни дела - - - - 

10.  
Брой решени по същество 

съдебни дела 
- - - 1 

11.  
Брой влезли в сила съдебни 

актове 
- - - 1 

12.  
Брой жертви на домашно 

насилие: 
- - - 1 

 През 2018 г. в РП-Кубрат са образувани пет преписки по постъпили жалби и 

материали от РУ на МВР-Кубрат. Три от преписките са образувани с оглед извършено 

престъпление по чл. 296 от НК, а две от преписките са образувани с оглед извършено 

престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК, една от преписките и за осъществено домашно 

насилие-физическо/нанасяне на побой-престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 13, пр. 1 във вр. с 

чл. 130, ал. 1 от НК/. След извършване на проверка по преписките са постановени отказ от 

образуване на наказателно производство по четири от преписките, тъй като е установено, че 

липсват данни за извършено престъпление по посочените текстове от НК. 

 По един от постъпилите сигнали е образувано и водено бързо производство 

№290ЗМ-225/2018г. по описа на РУ на МВР-Кубрат, вх. №401/2018г. на РП-Кубрат за 

престъпление по чл. 296 от НК. По воденото бързо производство е внесено и одобрено от 

РС-Кубрат споразумение. На осъдения е наложено наказание „пробация“, включваща 

следните пробациони мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една 

година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти 

седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една 

година; Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от една година. 
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През 2017 г. в РП-Кубрат са образувани три преписки по постъпили жалби с оглед 

извършено престъпление по чл. 296 от НК. След извършване на проверка е постановен 

отказ от образуване на наказателно производство по две от преписките, тъй като е 

установено, че липсват данни за извършено престъпление по чл. 296 от НК. Третата 

преписка е изпратена по компетентност на РП-Разград, тъй като е установено, че се касае за 

извършено престъпление по чл. 296 от НК на територията на гр.Разград. 

 През 2016 г. РП-Кубрат е образувана една преписка по постъпила жалба за 

неизпълнение на Заповед за защита срещу домашно насилие. След извършване на проверка 

е постановен отказ от образуване на наказателно производство, тъй като е установено, че 

липсват данни за извършено престъпление по чл. 296 от НК. 

 През 2015 г. в РП-Кубрат са водени две ДП, образувани за престъпление по чл. 296, 

ал. 1 от НК. Двете производства са прекратени на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 

24, ал. 1, т. 1 от НПК. 

3. Обобщена информация за работата ОДМВР Разград по случаи на домашно 

насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие (2015 – 2018 г.): 

 

ОД на МВР Разград предостави подробна информация по 12 показателя за 4 РУМВР 

за период от последните четири години (2015-2018). При анализ на данните се открояват 

интересни тенденции:  

✓ Концентрация по всички 12 показатели има през втората 2016г. 

✓ РУМВР гр. Исперих изпреварва най-голямото РУМВР в областния град Разград в 

половината от всички показатели, като се изравняват по два критерия за периода 

2015-2017г. За последната 2018 година РУМВР Разград отчита по-високи 

резултати и изпреварва полицейското управление в Исперих; 

✓ Общо са постъпили 213 заповеди за последващ контрол по ЗЗДН, като най-много 

заповеди има в полицейските управления в гр. Исперих (106бр.) и гр. Разград 

(93бр.). Наблюдава се тенденция на намаление на съдебните заповеди в гр. 

Кубрат, постъпили за контрол. В полицейското управление на гр. Лозница има 

само една постъпила съдебна заповед (2015г.). 
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✓ Всяка девета от десет жертви, е жена. Пострадалите жени от домашно насилие са 

общо 189 за цялата област Разград. Констатира се двойно увеличение на 

регистрираните пострадали жени само за една година на територията на ОДМВР 

гр. Разград (2015-2016). Същевременно през третата година има спад с 20% на 

жертвите от нежния пол.. 

✓ Най-много пострадали от домашно насилие жени са регистрирани в 

полицейското управление в гр.Исперих (91бр.). Наблюдава се намаление на 

жените жертви в РУМВР гр.Разград за 2018г. с около две трети в сравнение с 

първата 2015 година. В Кубрат са 8 пъти по-малко от Исперих и в Лозница има 

само един регистриран случай. 

✓ Регистрираните деца жертви на домашно насилие са по-малко от 20 за 

анализирания период общо в четирите полицейски управления на област Разград. 

Заслужава да се изследва информацията на социалните служби, които декларират 

предимно жертви на домашно насилие, регистрирани в сътрудничество с 

полицейските органи в Лудогорието. 

✓ Незначителна част от общата съвкупност пострадали са мъже (5бр.), което е 

обяснимо на фона на националната статистика – над 90% от жертвите на 

домашно насилие са от женски пол. Полицейските управления в Кубрат и 

Лозница не са регистрирали мъже жертви. 

✓ Общо съставените предупредителни протоколи по чл.65 от ЗМВР са 254 бр., 

концентрирани основно в РУМВР в гр. Разград (120бр.) и гр. Исперих (100бр.), 

които показват близки резултати за анализирания период. Полицейското 

управление в гр. Кубрат отчита пет пъти по-малко случаи по този показател 

(22бр.). РУМВР гр. Лозница показва 10 пъти по-ниски стойности (12бр.) в 

сравнение с Разград (120бр.). 

✓ Общо са проведени 302 беседи с извършители на домашно насилие. Най-много 

случаи отчитат в гр. Разград (144бр.), където се наблюдава устойчивост. Следва 

РУМВР в гр.Исперих (110бр.), което отчита плавно намаление. В гр.Кубрат този 

показател е в устойчиви граници (36бр.), като е едва една четвърт от най-високата 

стойност в Разград. В гр. Лозница отчитат повишение с 10 пъти само за една 

година на проведените беседи, като общо са все още в минимални граници 

(12бр.). 

✓ Полицейско съдействие са получили 186 пострадали от домашно насилие за 

целия период. РУМВР гр. Разград има най-много случаи през анализирания 

период (86бр.), като се наблюдава тенденция към силна редукция. Повече от 35 

пъти са намалели случаите за 4 години. Тенденция на слабо намаление се 

наблюдава и в РУМВР гр. Кубрат, където случаите са една трета (35%) по-малко 

от гр. Разград и същевременно около една трета (29%) повече от РУМВР гр. 

Исперих. Полицейското управление в гр. Лозница не отчита нито един случай по 

този показател. 

✓ Регистрираните сигнали за домашно насилие са общо 251 в област Разград, като 

най-много има в полицейските управления в гр. Разград (102бр.) и гр. Кубрат 

(81бр.) В РУМВР гр. Исперих са два пъти по-малко сигналите (52бр.) в сравнение 

с гр. Разград. Само 6 сигнала са регистрирани в полицейското управление в гр. 

Лозница за 4 години. 

✓ Oбразувани са общо 53 досъдебни производства по чл.296 от НК, като най-много 

(24бр.) са през третата 2017г. Повече от половината ДП (55%) да в района на 

РУМВР гр. Исперих, следвани от гр. Разград (37%), гр. Лозница (11%) и гр. 

Кубрат (7%). 
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✓ За първи път е събрана информация за полицейската дейност по прилагане на 

ЗЗДН по 4 показателя, съгласно Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.: постъпили 

молби за защита от домашно насилие по ЗЗДН; изпълнени мерки за защита по 

ЗЗДН – 104бр.; създадени програми за превенция и защита от домашно насилие; 

извършени съвместни действия при защита от домашно насилие – 30бр. 

Полицейското управление в гр. Исперих е изпълнило 84 мерки за защита по ЗЗДН 

и съответно РУМВР  гр. Кубрат – 20бр.      

Таблица: Информация за работата на полицията по случаи на домашно насилие – обобщени данни 

за област Разград – справка от ОД на МВР, град Разград 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Брой постъпили заповеди по ЗЗДН за последващ контрол 64 71 39 39 

2.  
Брой жертви на домашно насилие – общо (във връзка с 

точка 1). От тях: 
55 70 37 40 

• мъже 0 1 0 1 

• жени 54  67 35 33 

• деца 1 3 2 6 

3.  
Брой съставени предупредителни протоколи, на 

основание чл. 65, ал. 2 от ЗМВР 
64  78  39  73 

4.  
Брой проведени беседи с извършители на домашно 

насилие 
70  90  69  73 

5.  Брой оказани съдействия на жертви на домашно насилие 64 53  37  32 

6.  Брой регистрирани сигнали за домашно насилие 45  49  87  70 

7.  Брой отработени преписки 32  32  28 34 

8.  
Брой образувани досъдебни производства по чл. 296 на 

НК. 
8  12  24  9 

9.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз 2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 

0 

10.  Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
28 34 17 25 

11.  
Брой създадени програми за превенция и защита от 

домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

0 0 0 
0 

12.  
Брой извършени съвместни действия при защита от 

домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
6 6 8 

10 

Анализ на резултатите на полицейските органи в област Разград: 

1. Постъпилите заповеди по ЗЗДН за последващ контрол (т.1) са увеличени с една 

десета (10%)  за 2016 г. спрямо 2015 г., с 45% е намалял броят им през 2017 г. 

спрямо 2016 г., през 2017 г.-2018 г. се запазва тенденцията на броя на постъпилите 

заповеди. 

2. За четиригодишен период се запазва тенденцията жертви на домашно насилие (т.2) 

да бъдат в огромно мнозинство жени (92%), децата са малка част (6%) и 

незначителен дял имат мъжете (1%). 
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3. С повече отедна пета (22%) е увеличен броят на  съставените предупредителни 

протоколи (т.3) за 2016 г. спрямо 2015г., с 50% е намалял броят им през 2017 г. 

спрямо 2016 г. и с 87% се е увеличил през 2018г. спрямо 2017 г. Необходимо е да се 

отбележи, че този показател е в корелационна зависимост с броят на постъпилите 

заповеди по ЗЗДН за последващ контрол, броят на постъпилите сигнали и преписки. 

4. С близо една трета (29%) се е увеличил броят на проведените беседи с извършители 

на домашно насилие (т.4) за 2016 г. спрямо 2015 г., с 23% е намалял броят им през 

2017 г. спрямо 2016 г. и с 6% се  е увеличил през 2018 г. спрямо 2017 г. 

5. С 17% е намалял броят на оказаните съдействия на жертви на домашно насилие (т.5) 

за 2016г. спрямо 2015 г., с 30% е намалял броят им през 2017 спрямо 2016 г. и с 13%  

е намалял броят им през 2018 г. спрямо 2017 г. 

6. Регистрираните сигнали за домашно насилие (т.6) са увеличени с 8% през 2016 г. 

спрямо 2015 г., със 78% се е увеличил техния брой през 2017 г. спрямо 2016 г. През 

2018 г. има спад с 19% спрямо 2017 г. Наблюдава се тенденция на увеличение на 

регистрираните сигнали. 

7. Налице е увеличение с една пета (21%) на регистрираните преписки (т.7) през 2018 г. 

спрямо 2017 г. 

8. По отношение на броят на образуваните наказателни производства през 2017 г. има 

100% увеличение спрямо 2016 г., с 62% е намалял техния брой през 2018 г. спрямо 

2017 г. 

Обобщени данни с нформация за работата на полицията по случаи на домашно 

насилие за четирите Районни управление на МВР в област Разград: гр. Разград, гр. 

Исперих, гр. Кубрат и гр. Лозница е представена в таблици 3,4,5 и 6 от Приложение 1. 

 4. Обобщена информация за работата на дирекциите „Социално подпомагане” 

по случаи на домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие  

(2015 – 2018 г.): 

Обобщена статистическа информация от Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” за област Разград, отделно по дирекции „Социално подпомагане” в гр. 

Разград, гр. Кубрат, гр. Исперих и с. Самуил, е представена в таблици 3, 4, 5 и 6 в раздел 

„Приложения”. 

От регистрираните в отделите за закрила на детето в четири дирекции „социално 

подпомагане“ е видимо увеличаване на сигнали за домашно насилие. Особено рязък скок 

на регистрираните сигнали се отчита за периода 2017-2018г. /в ДСП – Разград/. По 

отношение на вида насилие преобладаващо е физическото, следвано от психическото. По-

малък е броят на сигнали за сексуално насилие в семейна среда. По отношение на 

неглижирането, като вид насилие, не са отчетени сигнали, при които се идентифицира като 

водещ риск неглижиране. Обикновено при тези случаи се идентифицират множество 

рискове в семейната среда с наличие на бедност, липса на доходи, нисък социален и 

образователен статус на родителите.  

Безспорен факт е, че обикновено при констатиране на даден вид водещо насилие в 

семейна среда винаги има и съпътстващо друго насилие, напр. икономическа зависимост 

или емоционално такова, което за жертвата е скрито и не се отчита като такова, а по-скоро 

се акцентира на последствията.  
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От работата по случаите на домашно насилие с деца могат да се направят 

следните изводи: 

• Като вид насилие преобладава физическото, което в повечето случаи е 

вследствие на алкохол или други употребени активни вещества. Не са редки и 

случаите, при които характеровите особености, неграмотността и ниската 

социалната компетентност  на родителите водят до прибягване на употреба на 

физически наказания и рестриктивни наказателни мерки спрямо децата.  

• Често пъти, родителят-жертва на домашно насилие не отчита, че децата дори 

и само свидетели на скандали и побоища, са също обект на насилие. В такива 

моменти егоцентричните личностови особености надделяват, включват се 

различни защитни механизми, целящи физическо спасяване на себе си от 

насилника, считайки, че децата не са обект на насилие след като не са 

пострадали физически.  

• Почти при всеки случай жертвите на насилие често пъти прекратяват всички 

процедури, които са започнати и се връщат при насилника, защото смятат, че 

той/тя се е „поправил“.  

Наблюдава се цикличност във взаимоотношенията, задълбочават се 

критичните ситуации и въпреки усилията на специалистите от ОЗД и 

социалните услуги към, които са насочени клиентите, обикновено 

оздравителните процеси са тежки и бавни. 

• Нееднократно се наблюдават ситуации, при които клиентите използват 

домашното насилие за реваншизъм или постигане на други цели /родителски 

права, бракоразводни дела, имотни облаги/. След извършване на проверка и 

установяване на липса на домашно насилие няма последствия за клиентите, 

които ангажират институциите в подобни семейни войни. 

• В образователните институции педагогическите специалисти нямат умения да 

разпознават симптомите на домашно насилие или предпочитат да не сезират 

компетентните органи поради страх или нежелание да бъдат въвличани в 

процедури. Близкото обкръжение на семейството (роднини, съседи и 

приятели) също не желае да сигнализира институциите за случаи на домашно 

насилие.    

Две основни тенденции могат да се изведат, като се отчитат различните фактори, 

свързани предимно с прилагане на интервенции за подкрепа на жертви на домашно 

насилие:  

• Подкрепата се осъществява най-ефективно чрез съвместната дейност на 

социалните услуги и Дирекциите „Социално подпомагане“. Водещ фактор за 

успешна работа по случай е наличието на подкрепяща среда на жертвите 

/близки, роднини, приятели/, личностни фактори и икономическа независимост.  

• Работата на социалните услуги и услугите, предоставяни от различни 

организации, работещи по проблема на домашното насилие, е водеща и по-

ефективна при наличие на дългосрочно ползване на социална услуга. 

5. Информация за работата на Центровете за обществена подкрепа в област 

Разград по случаи на домашно насилие за последните четири години (2015-2018 г.) 

5.1. Информация за работата на Център за обществена подкрепа в град Разград 

по случаи на домашно насилие за последните четири години (2015-2018 г.) 

През 2018 г. Център за обществена подкрепа към Сдружение „ЖАНЕТА” е работило 

общо по  6 случая на деца преживели домашно насилие.  
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По направлението първоначално работата е насочена към създаване и поддържане на 

доверителна връзка между екипа, работещ по случая и потребителя. Оказва се 

психологическа подкрепа за стабилизиране на емоционалното състояние и натрупаното 

напрежение. Оказва се подкрепа за преодоляване на притеснения, тревоги, страхове и 

негативни чувства, превенция на рисково поведение - натрупване и проява на гняв и 

агресия. Повишаване на самооценката, възстановяване на чувството за безопасност и 

сигурност. Обратна връзка от класен ръководител за посещаемостта, поведението на детето 

в училище, справяне с учебния материал, отношение на ученици и връстници. Оказва се 

психологическа подкрепа за преодоляване на травмата от преживяното насилие, както и 

превенция от създаване на контакти, водещи до заплаха за сигурността, безопасността и 

здравето. 

Децата, преживели насилие, се включват и в групова работа в ЦОП, целяща 

изграждане на умения за общуване, взаимодействие с връстници, социализация. В някои от 

случаите децата, преживели домашно насилие, се извеждат и настаняват в приемни 

семейства или Центрове за настаняване от семеен тип. В тези случаи ние работим и със 

семействата и с персонала – обучение относно спецификата в поведението на детето след 

преживяно насилие и раздяла със семейството. 
Таблица: Информация за работа по случаи на домашно насилие на Център за обществена подкрепа 

към Сдружение „ЖАНЕТА” 
 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  

Брой случаи на домашно насилие, по 

които Центърът за обществена 

подкрепа е работил с деца 

17 10 

8 6 

2.  

Брой случаи на домашно насилие, по 

които Центърът за обществена 

подкрепа е работил с родители 

11 4 

3 5 

3.  

Какви мерки са предприети по 

съответния случай (консултация, 

извеждане извън семейството, 

настаняване в Кризисен център за 

жертви на домашно насилие и др. 

 

Консултации и 

подкрепа в 

семейна среда. 

Извеждане на 

дете извън 

семейна среда 

– настанено 

при близки. 

Ограничителни 

заповеди за 

родител – 

насилник. 

Изведени от 

приемно 

семейство и 

настанени в 

друго приемно 

семейство. 

Настаняване 

ЦНСТ 

 Консултации в 

семейна среда. 

 Ограничителна 

заповед за 

родител – 

насилник 

Настанени в 

приемни 

семейства. 

Настаняване 

ЦНСТ 

Изведени от 

семейна 

среда и 

настанени в 

приемни 

семейства 

Изведени от 

приемно 

семейство и 

настанени в 

друго 

приемно 

семейство. 

 Настанени 

при близки 

и роднини 

Консултации 

в семейна 

среда. 

 

Настаняване в 

кризисен 

център. 

Консултации в 

семейна среда. 

Настаняване 

при близки и 

роднини  

Ограничителна 

заповед за 

родител 

насилник. 

ЦОП залага още на информационни кампании, целящи повишаване гражданската 

отговорност за превенция на насилието чрез подготовка и провеждане на беседи и срещи с 

представители на заинтересованите страни, общности, организации.  
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Центърът си взаимодейства със специалисти, които са от значение по конкретния 

случай на насилие - лекари, директори на училища, учители и др. В работата си по случаи 

на домашно насилие, там където насилието касае пълнолетно лице го насочваме към 

Сдружение  „Център НПО в Разград” 

ЦОП към Сдружение „ЖАНЕТА” развива дейности, насочени към широката 

общественост . Тези дейности са свързани с превенция на различни рискови фактори в това 

число и насилието над деца. Експерти от ЦОП провеждат беседи, тренинги и обучения на 

деца от училища и детски градини с различна тематика, а тези касаещи домашното насилие 

са: Агресията като явление, видове и последици; Какво трябва да знаем за насилието; Как 

да общуваме без насилие; Здравословен начин на живот и др. Провеждат се кампании, 

целящи повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и 

включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и 

семействата в общността. 

За ефективното разгръщане на дейностите и предлагане на качествени социални 

услуги  към деца, преживели насилие си взаимодействаме с различни структури и 

организации: Дирекция „Социално подпомагане”, МВР, Прокуратура, Община, НПО , 

училища. Двама психолози от ЦОП са квалифицирани за извършване на Кризисна 

интервенция при жертви на насилие.  

Двама специалисти от ЦОП бяха обучени за разпит на деца в Синя стая, каквато от 

2018 г. функционира в гр. Разград. Представител на ЦОП участва като редовен член на 

Координационен механизъм за работа с деца, преживели насилие и в риск от насилие  

На 17 април  2018 година  Сдружение „ЖАНЕТА” и Областна администрация 

Разград партнираха на Фондация „Асоцация Анимус” за провеждане на семинар  

„Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие“ –  път към 

дългосрочното прекратяване на домашното насилие. В семинара взеха участие всички 

институции и организации имащи отношение по проблема.  

5.2. Информация за работата на Център за обществена подкрепа в град 

Исперих по случаи на домашно насилие за последните четири години (2015-2018 г.) 
 

Таблица:  Информация за работа по случаи на домашно насилие на Център за обществена подкрепа 

в КСУДС „Лудогорие” гр.Исперих 
 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  

Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с 

деца 

3 2 

 

5 

 

 

0 

2.  

Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с 

родители 

3 2 

 

5 

 

0 

3.  

Какви мерки са предприети по съответния случай 

(консултация, извеждане извън семейството, 

настаняване в Кризисен център за жертви на 

домашно насилие и др. 

кризисен 

център 
консултации 

 

консултации 

 

0 

Най-много случаи (5 броя) има през третата 2017 година, като няма  нито един 

случай през четвъртата 2018 година. 

5.3. Информация за работата на Център за обществена подкрепа в град Кубрат 

по случаи на домашно насилие за последните четири години (2015-2018 г.) 
 

Таблица: Информация за работа по случаи на домашно насилие на Център за обществена подкрепа 

- Кубрат 
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 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с деца 
Х 0 

 

0 

 

0 

2.  

Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с 

родители 

Х 0 

 

0 

 

0 

3.  

Какви мерки са предприети по съответния случай 

(консултация, извеждане извън семейството, 

настаняване в Кризисен център за жертви на 

домашно насилие и др. 

Х 0 

 

0 

 

0 

ЦОП в град Кубрат не е работил по нито един случай на домашно насилие за целия 

период от четири години. Необходимо е да се подкрепи екипът на социалната услуга, за да 

разгърне пълния си капацитет и да прилага на 100% методиката за предоставяне на услуга 

ЦОП на територията на община Кубрат. 

5.4. Информация за работата на Център за обществена подкрепа в село Самуил 

по случаи на домашно насилие за последните четири години (2015-2018 г.) 

Таблица: Информация за работа по случаи на домашно насилие на Център за обществена подкрепа 

Самуил 
 

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  

Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с 

деца 

0 0 

 

0 

 

0 

2.  

Брой случаи на домашно насилие, по които 

Центърът за обществена подкрепа е работил с 

родители 

0 0 

 

0 

 

1 

3.  

Какви мерки са предприети по съответния случай 

(консултация, извеждане извън семейството, 

настаняване в Кризисен център за жертви на 

домашно насилие и др. 

0 0 

0 Психологическо 

и социално 

консултиране 

ЦОП в село Самуил не е работил по нито един случай на домашно насилие за целия 

период от четири години. Необходимо е да се подкрепи екипът на социалната услуга, за да 

разгърне пълния си капацитет и да прилага на 100% методиката за предоставяне на услуга 

ЦОП на територията на община Самуил. 

6. Информация за работата на Регионално управление на образованието и 

учебните заведения в област Разград по случаи на домашно насилие през 2018 г. 

В изпълнение на Плана за 2018 г. на Областния съвет за превенция на домашното 

насилие, Регионално управление на образованието – Разград координира на областно ниво 

дейности за превенция на домашното насилие, в партньорство с Областния оперативен 

екип към ОСПДН, НПО и други организации: 

6.1. Участие на директор/заместник-директор в Програми за обучение на 

директори на основни и средни училища за адекватна реакция при идентифициране 

на домашно насилие. 

• Директорът, заместник-директорът и учители от ОУ “Отец Паисий“, с.Подайва, 

са участвали в обучение на тема „Откриване и идентифициране на домашното 

насилие – признаци, които да откриваме в училище” с психолог Стела Ковачева, 

организирано от фондация „Образование и бъдеще”. 
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• Директорът и заместник-директорът на ОУ „Отец Паисий” град Разград са 

преминали обучение за адекватна реакция при идентифициране на домашно 

насилие на тема „Взаимодействие на институциите при случаи на домашно 

насилие.” 

• Директорът, заместник-директорите, педагогическият съветник, психологът и 

класните ръководители на ОУ "И. С. Тургенев" са участвали в обучение на тема: 

"Идентифициране на домашното насилие", проведено от Фондация А1. Обучение 

на същата тема е проведено с членовете на Превантивния клуб на училището от 

координатора, с цел разпознаване, сигнализиране и подкрепа на евентуални 

потърпевши ученици. 

6.2. Участие на класни ръководители и учители в обучения за разпознаване 

признаци на домашно насилие. 

 В ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ работи Превантивен ученически клуб, който 

осъществява съвместни дейности с МКБППМН към Община Разград.  

В неговата работа през учебната 2017/2018 г. е включено обучение на учители и 

ученици, състояло се на 25 юни 2018 г. Психолог е обучил класните ръководители и 

учителите да разпознават видовете тормоз в дома и в училище.  

През септември 2018г. в рамките на проект "Татко не бие мама, той така я обича", е 

организирано специализирано обучение от СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ с 

участие на 25 ученици и педагогически специалисти от учебните заведения - членове на 

Мрежата от училища, които казват СТОП на домашното насилие. Обучител е проф. д-р 

Нели Бояджиева от СУ “Свети Климент Охридски”, национален експерт с признат опит по 

темата за домашното насилие. 

Учителите от ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Севар през ноември 2018 г. са участвали в 

обучение на тема „Педагогическа работа с деца с поведенчески проблеми. Подкрепа на 

деца в риск.” 

Обучени са двама учители от ОУ „Виделина”, с. Сейдол в курс на тема 

„Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”. 

6.3. Осъществени други превантивни дейности през 2018 г., инициативи 

осъществени не само от образователната институция, но и реализирани съвместно с 

други институции, организации и пр.  

В образователните институции на област Разград през 2018 г. са осъществени 

различни превантивни дейности. В  часовете на класа са провеждани дискусии, 

разрешавани са казуси, свързани с домашното насилие.  Целта е учениците да са 

информирани за проблема "домашно насилие": причини за възникването му,  какви са 

неговите форми и какво е отражението му върху жертвите. Учениците са запознати с 

националната телефонна линия за деца - 116 111. С учениците се работи в насока 

разпознаване на този вид насилие и промяната на моделите на поведение, с цел да се 

избегне риска от ситуации, свързани с насилие. Класните ръководители се стремят да 

променят обществените нагласи, при своята работата  с родителите, към телесното 

наказание като "приемлива" възпитателна мярка, подтиквайки ги към позитивно 

родителство. 
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Превантивни дейности по училища: 

• ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград - Училищният превантивен клуб е 

провел масово допитване кои са явленията, които причиняват болка, 

унижение и страдание на учениците. Специално е обърнато внимание на това, 

къде се случва тормозът – в семейството, на улицата, в училище, в интернет. 

Събраните резултати са анализирани и е планирана дейност според 

изолираните по този начин проблеми. Разработено е специално занятие, в 

което всички ученици са се запознали с вербалния тормоз, психическото 

насилие, социалното изключване и видовете неглижиране, на което могат да 

бъдат подложени в семейството. Издаден е вестник „Тормоз“ съвместно с 

МКБППМН към Община Разград, който отново разяснява тези теми, както и 

институциите, към които децата могат да се обърнат, ако са жертва на 

насилие в семейството или в училище; 

• в СУ „Христо Ботев“, гр. Разград е разработен график за консултации с 

родителите на ученици по проблемите на общуването в семейството, 

подпомагане на ученика при самоподготовката за училище. Организирана е 

фотоизложба „Уловени мигове на щастие в моето семейство“; 

• В СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат са проведени беседи на тема „Домашно 

насилие“ от училищния психолог в класове от гимназиален етап; 

• ученици от  ОУ"Христо Смирненски", гр. Кубрат са взели участие в 

съвместно мероприятие с Районен съд - Кубрат и представители на Младежки 

информационно-консултантски център - Разград, посветено на превенцията 

на домашното насилие; 

• проведен е семинар–тренинг с ученици от шести и седми клас  на ОУ „Отец 

Паисий“ с.Подайва на тема „Домашното насилие и нашата реакция в 

училище” с психолог и адвокат от Неправителствена организация „Младежки 

форум 21 век” и „Гражданска инициатива”; 

• проведена е среща на ученици от 11 клас на ПГСС – Исперих на тема 

„Домашното насилие” с представител на Районна прокуратура гр. Исперих. 

Изготвени и разпространени са материали от Училищния координационен 

съвет в гимназията във връзка с превенцията на домашното насилие;  

• в ОУ "Христо Ботев" Исперих е проведен практикум през м.март и м.април 

2018 г.  на тема: „Аз и насилието”; 

• в ОУ „Виделина”, с. Сейдол е проведен училищен семинар за запознаване с 

Наръчника за превенция на домашното насилие, издаден от Български фонд 

за жените и с Помагалото по превенция на насилието за училищната мрежа, 

изготвено от Държавна агенция за закрила на детето. Обучен е  

педагогическият персонал за идентифициране на домашното насилие и 

подпомагане на пострадалия. Учителите са запознати с видовете домашно 

насилие, и са обучени да разпознават признаците за домашно насилие и 

естествените реакции на жертвите. 

Във връзка с  Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски 

градини в област Разград, утвърдена със заповед на областния управител Гюнай Хюсмен, 

след консултации на РУО- Разград и Център за съзидателно правосъдие, са подбрани 10 

пилотни училища от област Разград. Училищата прилагат индивидуално изготвената по 

проекта Програма за превенция на домашното насилие. Със съдействието на Център за 

съзидателно правосъдие в тези училища са проведени интерактивни уроци, дискусионни 

срещи, разговори, беседи за превенция на домашното насилие (Виж приложение 2 на стр. 

53-54). 
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Педагогическият съветник в НПТГ „Шандор Петьофи“, заедно с членовете на 

училищния превантивен клуб, са взели участие във всички фази на обучението и в 

заключителния брифинг по темата за превенция на домашното насилие, проведено от 

Център за съзидателно правосъдие. 

Представители от пилотните училища от Мрежата СТОП на домашното насилие, със 

съдействието на Център за съзидателно правосъдие са взели активно участие в изготвяне на 

последния десети брой на „Вестник без име“, посветен на борбата с домашното насилие.  

6.4. Участие на училища от област Разград в проекти.  

• „Превенция на агресията в училище и извън него” - съвместна инициатива на  

ПГССХВТ „Ангел Кънчев", гр. Разград  с МКБППМН в община Разград. Целева 

група - 54 ученици от гимназията; бенефициент - община Разград; партньор  

МКБППМН; обща стойност на проекта 1 188,00 лв. Резултати – повишаване 

информираността и уменията на учениците за разпознаване и справяне с 

агресията и насилието, стимулиране на активно участие в противодействие на 

агресия в училище и извън него. 

• ученици от НПТГ „Шандор Петьофи”, гр. Разград от клуб „Умения на 21 век” по 

проект „Твоят час” на МОН разработиха и реализираха проект към Младежка 

банка – Разград на тема „Отвъд вратата”, засягащ  домашното насилие и тормоз.  

Част от дейностите по проекта включва – да се оборудва помещение за споделяне 

в НПТГ  и разработване на агитационни материали, което вече е факт. Обща 

стойност на проекта е: 498,00 лв. 

• десет пилотни училища от област Разград работят по Програмата за превенция на 

домашното насилието в образователните институции, изготвена от Център за 

съзидателно правосъдие в Разград и одобрена от областния управител по проект 

„Татко не бие мама, той така я обича", Министерство на правосъдието; 

бенефициент: СНЦ Център за съзидателно правосъдие; Партньор: СНЦ 

„Младежки форум 2001 – Разград“. 

7. Информация за работата на институциите от сферата на здравеопазването в 

област Разград по случаи на домашно насилие през 2018 г. 

7.1. Информация за работата на Център за спешна медицинска помощ в гр. 

Разград по случаи на домашно насилие през 2018 г.  

Средногодишно в Център за спешна медицинска помощ в гр. Разград се установяват 

24-25 случая на домашно насилие, но е необходимо да се регламентират и разграничат 

случаите на домашно насилие от криминалните престъпления, които се регистрират на 

телефона за спешни повиквания 112. 

Обобщена статистическа информация за работата на  Център за спешна медицинска 

помощ в гр. Разград по случаи на домашно насилие е представена в таблица 6 в раздел 

„Приложения” от настоящия отчет. 

7.2 Информация за работата на Регионална здравна инспекция град Разград по 

случаи на домашно насилие през 2018 г. 

Регионална здравна инспекция Разград има основно подпомагаща функция като 

посредник, при необходимост, между основните институции, които имат пряко отношение 

към прилагане на Закона за защита от домашното насилие и ръководителите на лечебните 

заведения за болнична и извънболнична помощ. 
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През 2018 г. в РЗИ Разград, на базата на получената информация от МБАЛ и РДСП 

Разград, ежемесечно са изготвяни справки за наличието на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие. До личните лекари на децата са изпратени писма за повишено внимание 

при медицинското им обслужване, както и указания за действие, в случай, че установят 

данни за упражнено насилие върху тях. 

8. Информация за работата на неправителствени организации по случаи на 

домашно насилие през 2017 г. 

8.1. Информация за дейностите на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ в 

област Разград за 2018 г. 

8.1.1.Изпълнение на проект „Татко не бие мама, той така я обича”, с фокус 

домашното насилие в област Разград. 

През 2018 година Сдружението реализира проект „Татко не бие мама, той така я 

обича”, с фокус домашното насилие в област Разград(15.052018-15.11.2018), финансиран от 

Министерство на правосъдието. Проектът надгражда постигнатите резултати до момента в 

процеса на превенция на домашното насилие в област Разград, като разширява полето на 

приложение на възстановителни програми за жертви и специализирани програми за 

извършители на домашно насилие, както се повишава чувствителността у подрастващите 

(деца и младежи) за домашното насилие, чрез осъществяване на фокусирани програми за 

превенция в училища в малките и отдалечени населени места.  

1. Развитие на специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие: 

социално и психологическо консултиране, с оглед предотвратяване на рецидиви на 

домашно насилие;  

2. Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“, 

чрез подготовка и одобряване на програми в учебни заведения в малките и отдалечени 

населени места;  

3. Задълбочаване на сътрудничеството между институциите в Областния съвет за 

превенция на домашното насилие в област Разград (2016г.)., чрез обмен на 

информация, положителен опит, добри практики по проблема „домашно насилие”; 

Постигане на целите и въздействие върху целевата група: Развити са програми за 

социално, психологическо и правно консултиране и своевременно предоставяне на 

качествени услуги на пострадалите от домашно насилие, чрез дейности за защита, 

възстановяване и реинтерграция; Разширен е обхватът на прилагане на специализирани 

програми за лица, извършители на домашно насилие: социално и психологическо 

консултиране, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие; Подготвени и са 

одобрени програми в учебни заведения в малките и отдалечени населени места на област 

Разград, на база на Програма за превенция в учебните заведения (2017г.), одобрена от 

областния управител на област Разград; Повишена е чувствителността на подрастващите по 

проблема „домашно насилие“ в област Разград; Създадена е Мрежа от пилотни училища, 

които казват STOP на домашното насилие в област Разград;  

8.1.2. Изпълнение на мерки от Програма за превенция на домашното насилие в 

образователните институции – индивидуална и специфична за всяко училище в 

мрежа от училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград. 

Започва пилотно стартиране на представяне на проблема за домашното насилие по 

подходящ за учениците начин в 10 училища в област Разград; 

Пилотни образователни институции се обединяват в Мрежа от училища, които 

казват СТОП на домашното насилие в област Разград. Избраните пилотни училища 

прилагат индивидуално изготвената по проекта Програма за превенция на домашното 

насилие в образователните институции – индивидуална и специфична за всяко училище.  
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В процеса активно участие вземат младежки лидери, възпитаници на училището, 

което е възможност да бъде повишена чувствителността у подрастващите по темата. От 

всяко училище са подбрани по двама младежки лидери, които имат интерес по темата, 

ангажирани са с обществени каузи и желаят да участват в процес за повишаване на 

информираността за домашното насилие и чувствителността на децата и младежите. При 

подбора е съблюдаван баланс на пол и възраст, както и етническа принадлежност.  

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” има добри партньорски отношения 

с училища в целия регион, като те са добра основа при създаване на ефективна 

образователна мрежа за превенция на домашното насилие.Сдружението сключи 

споразумение отделно с всяко едно пилотно училище, като се използва натрупания опит 

при осъществяване на гражданско наблюдение на съдилищата в България (2004г.-2014г.) 

Центърът за съзидателно правосъдие предлага ноу-хау и финансира дейности по превенция 

на домашното насилие. Избраните училища подготвят и изнасят пред ученици и учители 

интерактивни уроци по темата за домашното насилие, в съответствие с изготвена Програма 

за превенция на домашното насилие в образователните институции, в това число и малките 

населени места. 

Избрана е методика за подбор на учебни заведения в комбиниран вариант,като са 

съобразени демографските процеси и инфраструктура, както и при съблюдаване на 

възможностите за достъп до различни услуги. От всички 7-10 училища поне 2/3 са в малки 

и отдалечени населени места в минимум пет от седем общини на област Разград.  

Останалата 1/3 от пилотни образователни институции са в основни и средни 

училища в общински центрове, където приоритетно учат млади хора от различни малки 

села, в които няма училища или са вече закрити. Поне едно от избраните училища е 

средищно, в което се обучават предимно деца и младежи от закрити училища в малки 

населени места. 

8.1.3. Обучение на подрастващи (ученици) и педагогически специалисти за 

повишаване на обществената информираност и чувствителност към феномена 

домашно насилие. 

През септември 2018г. в рамките на проекта беше организирано специализирано 

обучение с участие на 25 ученици и педагогически специалисти от учебните заведения - 

членове на Мрежата от училища, които казват СТОП на домашното насилие. Обучител по 

него бе проф. д-р Нели Бояджиева от СУ “Свети Климент Охридски”, национален експерт с 

признат опит по темата за домашното насилие. 

Резултати: Повишена информираност на младежи и педагогически специалисти, 

творческо осмисляне на опасностите и заплахите; Насочено внимание на родителите и 

обществото към темата за домашното насилие с фокус подрастващите младежи и ученици; 

Образователните институции са въвлечени в процеса на превенция на домашното насилие, 

чрез създаване на специфични програми за деца и младежи училище; Споделяне на 

информация за намаляване на агресията и тормоза в училище, като важна част от процеса 

на генерална превенция и подкрепа за жертвите на домашно насилие. 

Институциите все още в голямата си част не са добре запознати с нормативната 

уредба по отношение на образованието и по-точно с разделите наказания и функции на 

училищното ръководство. Оказва се, че много от хората не осъзнават, че са жертви на 

домашно насилие или не желаят да споделят от страх. Най-важна е промяната на модела на 

общуване, в който важно място заемат педагозите. Затова е важно да се говори за 

домашното насилие е началото на справянето с проблема, а превенцията е в основата на 

решаването му.  
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8.1.4. Изпълнение на Програма за превенция на домашното насилие в учебни 

заведения в малките и отдалечени населени места. 

 Подготвени и са одобрени програми за превенция на домашното насилие в учебни 

заведения в малките и отдалечени населени места на област Разград, на база на Програма за 

превенция в учебните заведения (2017г.), одобрена от областния управител на област Разград. 

Образователните институции са въвлечени в проблема за домашното насилие чрез създаване 

на програми за деца и младежи с цел превенция на домашното насилие. Дадена е много 

сериозна оценка на Съвета в Годишния отчет за дейността през 2017г. На заседание на 

Областният съвет (2017 г.). е обсъдена Програма за превенция на домашното насилие в 

учебните заведения, одобрена със заповед на областния управител на Разград. Констатира се, 

че съществува работещ механизъм за участие на всички институции за разрешаване на 

всяка ситуация с домашно насилие, което се отчита за важен елемент. 

Съществува сериозен напредък в изпълнение на препоръка за образователни програми 

сред подрастващите. През 2017 г. 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. 

Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в област 

Разград е разработена от проф. Нели Бояджиева и Георги Милков (председател на УС на 

Център за съзидателно правосъдие), 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, е 

разработена специфична програма за превенция на домашното насилие – 

индивидуална за всяко едно училище-член на Мрежата от пилотни училища. 

Програмата за превенция на домашното насилие в учебните заведения се подкрепя 

официално от Регионалното управление на образование на МОН в град Разград. „Смятам 

за важно да предложа Програмата да започне да се прилага практически в училищата във 

всички седем общини на област Разград, като се отчитат местните специфики и 

интереси на децата и юношите. Подкрепям идеята да се създаде Мрежа на пилотни 

училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград. Важно е да се 

обучат и подкрепят младежки лидери, които да бъдат двигател на целия процес и да 

увличат своите връстници.“2 

Програмата е важна част от Плана за работа през 2018 г. на Областния съвет 

за превенция на домашното насилие към областния управител на област Разград.  

Десет пилотни училища от област Разград работят по Програмата за превенция 

на домашното насилието в училище, изготвена от Център за съзидателно правосъдие 

и одобрена от областния управител (2017г.).След консултации с РУО на МОН, са 

подбрани 10 пилотни училища от 6 общини на област Разград: СУ "Св.Св.Кирил и 

Методий", село Самуил (община Самуил); ОУ „Христо Ботев“, село Брестовене (община 

Завет); ОУ „Отец Паисий“, село Подайва (община Исперих); ОУ "Св. П. Хилендарски", 

село Езерче (община Цар Калоян); НУ "Васил Левски", гр.Лозница (община Цар Калоян); 

ОУ "Кирил и Методий", Село Киченица (Община Разград); ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", 

Село Ясеновец (Община Разград).  

                                           
2Препоръка на Ангел Петков, Началник на РУО град Разград, 27.02.2018г. 
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В областния град сме насочили внимание към ОУ „Отец Паисий“, където има голяма 

концентрация на деца от ромски произход от 6 малки населени места, НПГ „Шандор 

Петьофи“, СУ „Христо Ботев“, където се обучават младежи от всички 7 общини на област 

Разград.  

Важен резултат от проекта е подобрен процесът на сътрудничество по проблема 

„домашно насилие” между компетентните институциите, чрез укрепване на 

взаимодействието, обмен на информация, професионален опит, добри практики 

(обучения, форуми, посещения с образователна цел, обмяна на случаи, материали, 

изследвания), в рамките на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област 

Разград (2016 г.).  

8.2. Информация за дейностите на СНЦ „Младежки форум – 2001”, гр. Разград 

за 2018 г. 

8.2.1. Юбилеен десети брой на “Вестник без име” е посветен на борбата с 

домашното насилие 

В новия брой на вестника репортерски екип от ученици от цялата област е събрал 

различни гледни точки по темата за домашното насилие. В интервюта, анкети, есета, 

стихотворения и лични истории деца, възрастни, ръководители и представители на 

институции, ангажирани с проблема, говорят за агресията, физическия и психическия 

тормоз, последствията от тях и начините, по които може да им се противодейства. 

Интересни истории от дейността на Консултативния център по проблемите на 

домашното насилие в Разград, които се базират на действителни случаи, за страниците на 

вестника е написала и Мила Златева, психолог в центъра. 

Последният юбилеен десети брой на “Вестник без име” е посветен на борбата с 

домашното насилие и повишаване на обществената информираност за дейността на 

различните институции.3 Млади репортери подготвиха интересни статии, интервюта, есета, 

което е подходяща възможност сами да изследват сериозния обществен проблем и откроят 

интересни послания, които да оправят към обществото. Тематичният брой на „Вестник без 

име“ пресъздава увлекателни истории на жертви и извършители на домашно насилие, 

представени са интересни интервюта с ръководители и професионалисти на компетентните 

институции, няколко различни анкети представят различни гледни точки по темата.  

Екипът на проекта организира да се споделят добри практики и научените уроци 

през 2018 година. Пилотните училища от Мрежата СТОП на домашното насилие споделят 

впечатления от участие и приложение на Програма за превенция на домашното насилие в 

своето училище. Разказани са интересни истории от дейността на Консултативния център 

по проблемите на домашното насилие в Разград, които се базират на действителни случаи.  

В новия брой на вестника репортерски екип от ученици от цялата област е събрал 

различни гледни точки по темата за домашното насилие. В интервюта, анкети, есета, 

стихотворения и лични истории деца, възрастни, ръководители и представители на 

институции, ангажирани с проблема, говорят за агресията, физическия и психическия 

тормоз, последствията от тях и начините, по които може да им се противодейства. 

Интересни истории от дейността на Консултативния център по проблемите на 

домашното насилие в Разград, които се базират на действителни случаи, за страниците на 

вестника е написала и Мила Златева, психолог в центъра. 

8.2.2. Изпълнение на мерки от Програма за превенция на домашното насилие в 

образователните институции – индивидуална и специфична за всяко училище в 

мрежа от училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград. 

                                           
3 http://www.yf2001.org/newspaper/10broi.pdf, (посетена на 15.11.2018) 

http://www.yf2001.org/newspaper/10broi.pdf
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Започва пилотно стартиране на представяне на проблема за домашното насилие по 

подходящ за учениците начин в 10 училища в област Разград. Пилотни образователни 

институции се обединяват в Мрежа от училища, които казват СТОП на домашното 

насилие в област Разград. Избраните пилотни училища прилагат индивидуално 

изготвената по проекта Програма за превенция на домашното насилие в образователните 

институции – индивидуална и специфична за всяко училище. В процеса активно участие 

вземат младежки лидери, възпитаници на училището, което е възможност да бъде 

повишена чувствителността у подрастващите по темата. От всяко училище са подбрани по 

двама младежки лидери, които имат интерес по темата, ангажирани са с обществени каузи 

и желаят да участват в процес за повишаване на информираността за домашното насилие и 

чувствителността на децата и младежите. При подбора е съблюдаван баланс на пол и 

възраст, както и етническа принадлежност.  

След консултации с РУО на МОН, са подбрани 10 пилотни училища от 7 общини на 

област Разград: СУ "Св.Св.Кирил и Методий", село Самуил (община Самуил); ОУ „Христо 

Ботев“, село Брестовене (община Завет); ОУ „Отец Паисий“, село Подайва (община 

Исперих); ОУ "Св. П. Хилендарски", село Езерче (община Цар Калоян); НУ "Васил 

Левски", гр.Лозница (община Цар Калоян); ОУ "Кирил и Методий", Село Киченица 

(Община Разград); ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Село Ясеновец (Община Разград). В 

областния град сме насочили внимание към ОУ „Отец Паисий“, където има голяма 

концентрация на деца от ромски произход от 6 малки населени места, НПГ „Шандор 

Петьофи“, СУ „Христо Ботев“, където се обучават младежи от всички 7 общини на област 

Разград.  

Важен резултат от проекта е подобрен процесът на сътрудничество по проблема 

„домашно насилие” между компетентните институциите, чрез укрепване на 

взаимодействието, обмен на информация, професионален опит, добри практики 

(обучения, форуми, посещения с образователна цел, обмяна на случаи, материали, 

изследвания), в рамките на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област 

Разград (2016 г.).  

 

8.2.3. Изпълнение на проект „Отвъд вратата”, финансиран от Младежка банка 

– Разград. 

За домашното насилие не се говори открито и много често общността вменява вина 

на жертвите за това, че сами предизвикват насилие. Изследванията са категорични, че 

децата, които живеят в ситуация на насилие, стават впоследствие или жертви, или 

възприемат насилието като единствената възможна стратегия за справяне с кризисни 

житейски ситуации или като стратегия за успех. Фокусът относно превенцията на 

домашното насилие в училище трябва да бъде насочен към ученици и класни ръководители. 

Проектът „Отвъд вратата”, финансиран от Младежка банка – Разград има за цел да 

привлече вниманието на обществото върху проблема домашно насилие. Като цяло той е 

насочен към младежите от прогимназиален и гимназиален етап не само от Разград, но за 

цялата Разградска област. Ние смятаме, че този проблем не трябва да бъде неглижиран. 

Необходимо е децата и младежите да бъдат запознати с проблема и с помощта, която всеки 

човек – жертва на домашно насилие може да получи.  

Проектът включва: подготвяне и разпространение на DVD „Открито за ... 

домашното насилие“ със заснети истории на жертви на домашно насилие; разпространяване 

из града на листовки и разделител за книги с информация за горещата телефонна линия и 

услугите на Консултативния център за домашно насилие.   Чрез РУО – Разград DVD-то ще 

достигне до училищата в областта. В диска учениците са записали няколко истории по 

истински случаи на домашно насилие, предоставени им от Консултативния център за ДН в 

Разград. 
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Отличилите се участници в областния конкурс за мем на тема „СТОП на домашното 

насилие” са наградени в офиса на сдружение „Център за съзидателно правосъдие”. 

Провеждането на конкурса има за цел да се повиши чувствителността на младите хора по 

темата, свързана с домашното насилие и необходимостта от неговото ограничаване и 

предотвратяване. В конкурса могат да участват всички младежи до 29 г., живущи на 

територията на Област Разград. Оценяването на конкурсните мема се извършва от 

художниците Петко Антонов и Орхан Исмаил и педагога Веселина Цветкова. Трите най-

добри мема са наградени с грамота и преносимо зарядно Powerвank от Афизе Тейлър – член 

на УС на Центъра на НПО в Разград. 

 III. Информация за реализирани дейности по изпълнението на План за 

дейността на ОСПДН през 2018 г.  

 1. Програми и мерки за превенция на домашното насилие в региона 

2. Обсъждане и изследване на актуални теми по превенция на домашното 

насилие – Актуални теми по превенция на домашното насилие са обсъждани по време на 

заседания на ООЕ и ОСПДН и на редица работни срещи, форуми, конференции, семинари и 

др. събития, организирани от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”. По 

инициатива на сдружението периодично на членовете на ОСПДН се изпраща актуална и 

полезна информация в областта на превенцията на домашното насилие. 

Центърът за съзидателно правосъдие проведе проучване сред професионалисти (лято 

на 2018г.), които прилагат закона за защита от домашното насилие в област Разград, като е 

използван метод „попълване на полуструктуриран въпросник.“ 

 Участниците в експертната оценка на прилагане на ЗЗДН в област Разград са 

професионалисти, които в ежедневната си работа прилагат ЗЗДН, познават нормативната 

уредба, създават практика и имат доказан опит в своята област. Експертни карти са 

попълнили 42 професионалисти, от които 3 съдии, 1 съдебен служител, 5 прокурори, 10 

полицейски служители, 5 социални работници, 3 адвокати, 3 лекари, 1 здравен работник, 8 

образователни специалисти, 2 представители на местната власт (кметове на населени 

места), 1 експерт в областна администрация. (Виж приложение 3 на стр. 54-62) 

На 9 февруари 2016г. е основан Първият в България Областен съвет за превенция на 

домашното насилие към областния управител на област Разград.4 Местният механизъм за 

прилагане на Закона за защита от домашното насилие в Разград придоби своя 

институционален формат с учредяване на областния съвет. 

Изводи: 

В резултат на седем години усилена работа и партньорство, прилагането на 

Местният механизъм е оценено много високо от експертите, в контекста на дейностите 

на институциите. Седем от десет запитани експерти дават положителна оценка и 

смятат, че механизъм се прилага успешно и много добре. Повече от две пети оценяват 

прилагането на механизма за успешно и близо една трета смятат прилагането за много 

добро.  

Налице е сериозна съвместна работа по превенция на домашното насилие в област 

Разград и обмен на информация между компетентните институции, седем години след 

подписване на Механизма за сътрудничество по ЗЗДН. Повече от половината експерти 

оценяват интензивен обмен и мотивация за сътрудничество, като две пети смятат, че е 

съществува непостоянен обмен, но с очакване за сътрудничество. Експертите не 

констатират трудности и пречки в обмена на информация с други институции. Те също не 

отбелязват затруднен обмен на информация,  нежелание или съпротива към 

сътрудничество. 

                                           
4заповед № ОКД-16-001/23.02.2017г. на Областния управител на област Разград. 
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Взаимната информираност за конкретните ангажименти на участващите институции 

в Местния механизъм в Разград. Половината от запитаните експерти посочват, че познават 

ангажиментите на другите институции по Механизма, като над две пети ги познават 

отчасти.  

Експертите оценяват положително активността на институциите по прилагане на 

ЗЗДН в област Разград, в рамките на местен механизъм. Институциите надхвърлят със 

своята работа ангажиментите по Механизма за прилагане на закона в Лудогорието, смятат 

експертите. Една трета от институциите имат разработени процедури за прилагане на 

законодателството за домашно насилие, съобразени с Местния механизъм. В половината от 

всички участващи органи се прилагат процедури, които улесняват прилагането на 

специалния ЗЗДН.  

Оценено е високо участието на ангажираните институции в процеса на прилагане на 

ЗЗДН, чрез Местен механизъм за сътрудничество в област Разград, като те са в интервал 

добра (4,00) и много добра оценка (4,57). Двата ранга събират преобладаваща подкрепа от 

всички експерти, които са оценили персонално представянето на основните институции в 

Местния механизъм в Разград. 

Най-висока експертна оценка получават съдилищата (Добра 4,14). Съдилищата в 

съдебен район Разград получават значителна подкрепа от мнозинството експерти. 

Същевременно експертите оценяват положително работата на социалните работници в 

област Разград, които заемат по-ниска позиция (Добра 3,86).  

Близки са резултатите на другите две основни институции, като средната оценка за 

полицията в област Разград е Добра 4,05. Експерти споделят, че полицейските служби имат 

разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите им в местния механизъм. 

Прокуратурата в област Разград получава сериозна оценка за дейността си по прилагане на 

специалния закон за защита от домашно насилие (Добра 4,02). Най-висока експертна 

оценка получава работата на неправителствената организация, която повече от 10 години 

системно работи за превенция на домашното насилие в Лудогорието (Много добра 4,57.).  

Препоръки 

Препоръките за подобряване на съвместната работа по превенция на домашното 

насилие могат да се групират в няколко основни полета: засилена обучителна дейност; 

активно включване на образователната общност; подобряване на сътрудничество между 

институциите; организиране на съвместни срещи; повишена информираност за домашното 

насилие, гласност и чувствителност; създаване на кризисен център за жертви на домашно 

насилие; по-голяма информираност относно прилагането на местния механизъм; подкрепа 

за пострадалите от домашно насилие; специфични препоръки. 

Сериозна експертна подкрепа среща необходимостта от организиране на периодични 

обучения за професионалисти. Експертите посочват, че е необходимо да има повече 

обучения и семинари за популяризиране на решенията и начините за решаване на 

проблема. Споделя се препоръка за включване в обучения на служители от центрове за 

спешна медицинска помощ и болници, както и от други институции. Отправена е 

препоръка е да се проведе обучение и запознаване на здравните медиатори с механизма за 

прилагане на ЗЗДН и да се привлекат личните лекари и работещите в здравеопазването. 

Включване в обучителни мероприятия на представители на институциите с отношение по 

проблемите на домашното насилие и към представители на различните рискови групи, е 

друга препоръка. 
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„Да се организират редовно работни срещи между институциите, е постоянна 

препоръка във всички изследвания. В тази връзка е необходимо организиране на фокусирани 

работни срещи с представители на уязвими групи - безработни, лица със заболявания, 

инвалиди.“5 

Друга важна препоръка е насочена към увеличаване на работата в училищата и 

съвместна работа с ръководствата на училища и детски градини. Необходимо е да се 

организират обучения за учители с цел да се повиши чувствителността по проблема и с 

активното участие на представители на ангажираните институции.  

Повишена информираност за домашното насилие, гласност и чувствителност, е 

следваща препоръка. Необходимо е да се подобри медийното отразяване на проблеми и да 

се популяризират успехите, както и е да се разпространяват информационни материали 

сред населението. Създаването на помагала и наръчници с истински истории, в помощ на 

професионалисти, е следваща препоръка.  

Отправени са препоръки за подобряване на сътрудничеството между институциите, 

усилено взаимодействие и комуникация. Необходимо е да има ясно разписани 

отговорности и процедури за действие при случаи на домашно насилие.  

Необходимостта от създаване на кризисен център за жертви на домашно насилие, е 

ключова препоръка за подобряване на инфраструктурата. Необходимо е да се открие 

подслон за пострадали от домашно насилие, насочени към оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности, когато се налага незабавна намеса в 

случай на риск и спешност. 

Обхватът на сътрудничество и въвличане на други институции, структури и 

организации в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград, е необходимо 

е да се разширява. Няколко групи са потенциални бъдещи участници, които да бъдат 

привлечени в партньорство по Местния механизъм за сътрудничество. Най-висока 

експертна подкрепа събира активно включване на образователната сфера (училища и 

училищни ръководства), с една трета от отговорите на експерти. Следваща по-важност е 

групата на здравните специалисти (болници, лични лекари и спешна помощ), които събират 

една четвърт експертна подкрепа. Местните власти (общини, кметове и общински 

съветници) са предпочитан партньор са над една пета от отговорилите. Психолозите и 

съдилищата, са друг потенциален участник в механизма, както центрове за обществена 

подкрепа и религиозни общности.   

3. Мониторинг и контрол върху развитието и предоставянето на услуги за 

жертвите на домашно насилие. 

3.1 Осъществяване на пряк контрол върху качеството на предоставяните 

услуги. Издаване на годишен доклад за нивото на предоставяните услуги на 

територията на област Разград. – Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” 

изготвя всяка година Годишен доклад за своята дейност, който предоставя на 

Министерство на правосъдието и публикува на интернет страницата си.  

3.2 Периодичен мониторинг на нивото на удовлетвореност на  ползвателите на 

услуги (жертви на домашно насилие): срещи, интервюта, анкетни карти. Жертвите на 

домашно насилие провеждат периодични срещи с експерти в Консултативния център: 

психолог, юрист и социален консултант. Чрез лични срещи, разговори и интервюта ние 

проследяване нивото на удовлетвореност от ползването на нашите програми, както и 

развитието на случая, след изтичане на Заповедта за незабавна защита. 

 

 

                                           
5 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти. 
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3.3 Проследяване и наблюдение на жертви на домашно насилие с наложени 

мерки по чл. 5, ал. 1, т. 6 от ЗЗДН. – Сдружението има собствена методика за 

консултативна работа с пострадали от домашно насилие. След включване в програмата, 

жертвите провеждат безплатни консултации с експерти в Консултативния център, 

съобразно техните потребности. За изминалата 2018 г. във Възстановителната програма са 

включени 32 жертви на домашно насилие, 5 от които са деца. 

Таблица: Статистика на Консултативния център по проблемите на домашното насилие за 

случаите на домашно насилие през последните 4 години (2015-2018). 

година жертви извършители 

 общо деца общо мъже жени 

2015 53 1 15 13 2 

2016 67 2 24 22 2 

2017 41 4 22 21 1 

2018 32 5 11 9 2 

общо 193 12 72 65 7 

В Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград (Център 

за съзидателно правосъдие6) се създава статистика изключително само на основа на 

сигнали и случаи на домашно насилие, които са регистрирани в сдружението. В резултат на 

подобрената комуникация и партньорство между институциите се наблюдава устойчива 

тенденция за увеличаване на регистрираните сигнали и повишаване обхвата на 

пострадалите от домашно насилие в програми за възстановяване, като паралелно се засилва 

ролята на правораздавателната система (съд и прокуратура). Увеличаване на сигналите е в 

частта на предоставяне на консултации за конкретни актове на домашно насилие и 

възможности за подкрепа съобразно нормативната уредба в България и политиките на 

Консултативния център. 

Общо за последните 4 години (2015-2018) са получили специализирана подкрепа 193 

пострадали от домашно насилие, от които 12 са деца. Общо 72 извършители на насилие са 

включени в специализирана програма, от които 10% са жени. 

 

                                           
6 СНЦ „Център на НПО в Разград“ променя името си на СНЦ „Център  за съзидателно правосъдие“, Решение  

18.10.2018г. на Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието. 
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За целия период се наблюдават най-високи стойности през годината на създаване на 

Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград (2016г.). Съществува подем 

и мобилизация в работата на ангажираните институции, когато всички участници в 

Областния съвет за превенция на домашното насилие регистрират пикови стойности. 

Влияние на целия процес оказва и проектната дейност на Център за съзидателно 

правосъдие, който осъществява 12-месечен проект през 2016г. 

3.4 Предоставяне на техническа помощ и методическа подкрепа при 

разработването и предоставянето на услуги на жертви на домашно насилие. -  В област 

Разград се наблюдава повишаване броя на жертвите на домашно насилие, резултат на 

увеличаващата се агресия в семействата и обществото. По време на проекта или по 

принцип. Психолог, юрист и социален консултант провеждат консултации с клиентите. 

Експерт–психолог провежда консултации с жертви на домашно насилие. Оказана е 

подкрепа на 32 жертви на домашно насилие. В рамките на проекта активно се работи по 

оказване на психологическо, социално и юридическо консултиране на жертвите в малките 

населени места. Изключително интересен за практиката на Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие е случаят на Теменужка Николова.  

4. Mониторинг и контрол върху програмите за извършители на домашно 

насилие. 

4.1 Изискване на доклади от доставчиците на социални услуги, анализ и 

изготвяне на кратки 6 месечни обзори на нивото спецификите на предоставяните в 

областта социални услуги. – Сдружение Център за съзидателно правосъдие изпраща 

доклади, в които са описани случаите на извършители на домашно насилие до Районните 

съдилища в региона, Районите прокуратури, Окръжна прокуратура, както и до членовете на 

Областния свет по превенция на домашното насилие.  

Записани са десет истински истории от практиката на Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие в Разград (2017-2018), част от които са публикувани с 

последния 10 брой на Вестник без име. Историите са разказани, като е използван похватът 

на малки терапевтични разкази, описани увлекателно и на достъпен език от психологът 

Мила Златева. За подготовка на разказите е спазвана традицията на популярната и 

художествената литература, като са променени имената на героите и са минимализирани 

авторските намеси. Личните истории на клиентите на Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие в Разград показват различни модели на поведение, 

степен на справяне с травмите и агресията, подкрепата на близките, житейски планове и 

перспективи. 

4.2 Изработване на програми за работа с извършителите на домашно насилие - 

През изминалата 2018 г. Сдружение „Центъра на НПО” в Разград продължи да прилага 

ефективно Специализирана програма за работа с извършители. В началото на всяка година 

се прави преглед на пълната документация и се актуализират документите при 

необходимост.  

4.3 Проследяване и наблюдение на извършители на домашно насилие с 

наложени мерки по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН. - През 2018 година в Специализирана 

програма за работа с извършители са включени 11 (единадесет) извършители на домашно 

насилие (9 мъже и 2 жени). Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” има 

установени добри работни отношения със съд и полиция във всички общини. При случай на 

домашно насилие съдът задължава лицата са посещават специализирани програми. Препис 

от съдебното решение се изпраща до организацията в част от случаите. По този начин при 

неспазване на постановеното съдебно решение екипът на Консултативния център 

предприема няколко последователни действия:  
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Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” има установени партньорски 

отношения с районните съдилища в област Разград. Съдилищата 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 за съзидателно правосъдие”). 

След постановено съдебно решение, се изчаква извършителят минимум един месец, 

в който той, като заинтересована страна, трябва да осъществи контакт с Консултативния 

център. В случай, че това не се случи, се изготвя жалба до компетентната Районна 

прокуратура. Част от сигналите, екипът обжалва и пред горестояща прокуратура. 

При работа с извършители на домашно насилие се провеждат консултации с 

психолог, юрист (при необходимост) и социален консултант. След всяка проведена 

консултация се изготвя протокол от експерт. Всеки клиент има досие (график, анкетен лист, 

протокол от консултация и друго, според случая). 

5. Стимулиране на партньорството между местната власт, териториалните 

структури на централната изпълнителна власт, съдебната власт; структурите на 

Български лекарски съюз и на Адвокатската колегия, както и доставчиците на 

услуги.  

5.1 Създаване на система за комуникация – Областният съвет за превенция на 

домашното насилие и Областния оперативен екип към Съвета има изградена система за 

комуникация, включваща контактен лист с имена, имейли и номера на мобилни телефони 

на всички членове на ОСПДН и ОЕЕ. За да бъде комуникацията бърза и удобна е създадена 

група от имейли и писмата се изпращат по електронна поща. 

СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” има изградени добри отношения с местни 

институции, в рамките на Местния механизъм за приложение на ЗЗДН. Комуникацията с 

периодична, по емайл, телефон или при лични срещи. 

За ефективното разгръщане на дейностите и предлагане на качествени социални 

услуги към деца, преживели насилие ЦОП към Сдружение „ЖАНЕТА” си взаимодейства с 

различни структури и организации: Дирекция „Социално подпомагане”, МВР, 

Прокуратура, Община, НПО, училища. Представител на ЦОП участва като редовен член на 

Координационен механизъм за работа с деца, преживели насилие и в риск от насилие.  

5.2 Запознаване на компетентните органи с резултатите от текущия мониторинг 

РДСП-Разград предоставя периодично информация до ОДМВР – Разград в 

изпълнение на Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на 

взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на 

Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие.  

Информацията съдържа данни за регистрираните доставчици на социални услуги, 

подходящи за лица, пострадали от домашно насилие, и развиващи дейност в района на 

област Разград. 

Екипът на Център за съзидателно правосъдие изпраща периодични доклади, с които 

се проследяват случаи на домашно насилие (т.4.1, т.4.2). За дейностите по предоставяне на 

услугите ЦОП към Сдружение „ЖАНЕТА” изготвя регулярни и годишни доклади до 

Община Разград, Дирекция „Социално подпомагане”, АСП, ДАЗД. 

5.3 Съвместни обучения  

Професионалисти и експерти от различни институции участват в редица кръгли 

маси, обучения брифинги, супервизии, организирани от Център за съзидателно правосъдие 

и  Института за социални дейности  и практики.  
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5.4 Създаване на постоянно действащи мобилни екипи от представители на 

МВР, ДСП и Районни прокуратури. – Центърът за съзидателно правосъдие 

самостоятелно предоставя мобилни консултации на жертви и извършители на домашно 

насилие в малките и отдалечени населени места от общинските центрове (от 2015 г.). Чрез 

мобилните приемни се предоставя лесен достъп до нови социални услуги в подкрепа на 

общността. При реализиране на проектните дейности са проведени три мобилни приемни в 

7 общини на област Разград, което е подходящ начин да консултираме граждани, които 

имат затруднение (финансово, икономическо) да се придвижат до областния център. По 

време на мобилни приемни се провеждат индивидуални консултации с психолог, юрист и 

социален консултант. 

5.5 Определяне на лица за контакт на ниво Районни прокуратури, РУ на МВР, 

ДСП за координиране при случаи на домашно насилие. – ОД на МВР предостави списък 

на районни координатори по въпросите за домашно насилие. Според прокуратурата 

контактни точки от тяхна страна са дежурните прокурори. 

5.6 Сътрудничество за създаване на Кризисен център за жертви на домашно 

насилие в град Разград.  

През 2018 г. СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ стартира проект за 

създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в община 

Разград. В ход е основен ремонт на сградата, в която ще се помещава новата социална 

услуга, със средства от дарение от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за 

хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. Изграждането 

Кризисен център е основен приоритет в Стратегията за развитие на социалните услуги в 

област Разград (2016-2020 г.) и в Годишния план за 2018 г. на Областния съвет за 

превенция на домашното насилие в област Разград.  

Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат има подписано Споразумение за 

сътрудничество в областта на борбата с домашното насилие със Сдружение „Русенска 

Католическа организация – Каритас“.  

 

 



 39 

VI. Приложения 

Приложение 1 

Таблица 1: Статистическа информация за производства по Закона за защита от домашното насилие през последните четири години – справка от 

Окръжен съд Разград и от районните съдилища с район на действие Окръжен съд Разград 

Статистическа информация за Окръжен съд Разград и районните съдилища с район на действие Окръжен съд Разград 

Производства по Закона за защита от домашното насилие 
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2015 г. 

РС Разград 0801 3 27    27 30 21 6 3 28 15 3 4  6 28 19 23 2 

РС Исперих 0801  35 1   36 36 32 5 4 34 15   5 14 34 15 15 2 

РС Кубрат 0801 4 14 1   15 19 13 3  18 12 1 1  4 18 27 10 1 

2016 г. 

РС Разград 0111-1 2 32    32 34 36 2 8 30 20 1 3  6 30 25 27 4 

РС Исперих 0111-1 2 37    37 39 32 5 11 34 13 1  4 16 27 14 14 5 

РС Кубрат 0111-1 1 11    11 12 11   12 8    4 12 23 8 0 
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2017 г. 

РС Разград 0111-1 4 18  1 1 20 24 22 3 5 22 11 2 2  7 22 13 13 2 

РС Исперих 0111-1 5 26    26 31 20 6 7 30 7 1 4 4 14 25 7 7 1 

РС Кубрат 0111-1  12    12 12 10 2 1 11 10 1    11 28 9 1 

2018 г. 

РС Разград 0111-1  16    16 16 13 2 8 9 7 1 1  7 8 15 12 0 

РС Исперих 0111-1 1 23    23 24 10 1 3 21 10 1 1  9 21 33 11 3 

РС Кубрат 0111-1 1 10 1   11 12 12  1 12 9  1 1 1 12 24 9 0 
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Таблица 2: Справка за въззивни производства в окръжен съд Разград по Закона за защита от домашното насилие за периода 2015 - 2018 г. 
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2015 г. 

Възвазивни граждански дела - РОС   0 6 6 6 3 1 1 1 0 

РС Разград 0111-2 0 3 3 3 2 1 0 0 0 

РС Исперих 0111-2 0 2 2 2 1 0 0 1 0 

РС Кубрат 0111-2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

2016 г. 

Възвазивни граждански дела - РОС   0 8 8 8 4 2 1 1 0 

РС Разград 0111-2 0 5 5 5 3 0 1 1 0 

РС Исперих 0111-2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 

РС Кубрат 0111-2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

2017 г. 

Възвазивни граждански дела - РОС   0 5 5 5 1 3 1 0 0 

РС Разград 0111-2 0 3 3 3 1 2 0 0 0 

РС Исперих 0111-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РС Кубрат 0111-2 0 2 2 2 0 1 1   0 
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2018 г. 

Възвазивни граждански дела - РОС   0 7 7 7 4 1 1 1 0 

РС Разград 0111-2 0 4 4 4 2 0 1 1 0 

РС Исперих 0111-2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

РС Кубрат 0111-2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 

Възвазивни наказателни дела чл. 296 НК   0 2 2 2 1 0 1 0 0 

РС Разград 0111-2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

РС Исперих 0111-2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

РС Кубрат 0111-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3: Информация за работата на полицията по случаи на домашно насилие – обобщени данни за община Разград и община Цар Калоян – справка 

от РУ на МВР, град Разград  

 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Брой постъпили заповеди по ЗЗДН за последващ контрол 30 30 18 15 

2.  Брой жертви на домашно насилие – общо (във връзка с точка 1). От тях: 25 33 21 15 

• мъже 2 0 0 0 

• жени 24 32 19 9 

• деца 1 1 2 6 

3.  
Брой съставени предупредителни протоколи, на основание чл. 65, ал. 2 от 

ЗМВР 
30 37 18 35 

4.  Брой проведени беседи с извършители на домашно насилие 36 37 36 35 

5.  Брой оказани съдействия на жертви на домашно насилие 37 33 15 1 

6.  Брой регистрирани сигнали за домашно насилие 22 19 41 20 

7.  Брой отработени преписки 31 30 24 20 

8.  Брой образувани досъдебни производства по чл. 296 на НК. 4 5 7 4 

9.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

10.  Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

11.  Брой създадени програми за превенция и защита от домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

12.  
Брой извършени съвместни действия при защита от домашно насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

 

 

 



 44 

 

 

Таблица 4: Информация за работата на полицията по случаи на домашно насилие – обобщени данни за община Исперих и община Самуил – справка от РУ 

на МВР, град Исперих  

 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Брой постъпили заповеди по ЗЗДН за последващ контрол 29 37 18 22 

2.  Брой жертви на домашно насилие – общо (във връзка с точка 1). От тях: 26 34 18 22 

• мъже 0 1 2 0 

• жени 25 31 13 22 

• деца 1 2 3 0 

3.  
Брой съставени предупредителни протоколи, на основание чл. 65, ал. 2 от 

ЗМВР 
29 37 18 16 

4.  Брой проведени беседи с извършители на домашно насилие 29 45 20 16 

5.  Брой оказани съдействия на жертви на домашно насилие 8 6 10 16 

6.  Брой регистрирани сигнали за домашно насилие 8 11 14 19 

7.  Брой отработени преписки 1 0 0 3 

8.  
Брой образувани досъдебни производства по чл. 296 на НК. 3 7 

1

5 

4 

9.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

10.  Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
23 30 15 16 

11.  Брой създадени програми за превенция и защита от домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

12.  
Брой извършени съвместни действия при защита от домашно насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 4 4 5 
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Таблица 5: Информация за работата на полицията по случаи на домашно насилие – обобщени данни за община Кубрат и община Завет – справка от РУ на 

МВР, град Кубрат 

 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Брой постъпили заповеди по ЗЗДН за последващ контрол 5 4 2 2 

2.  Брой жертви на домашно насилие – общо (във връзка с точка 1). От тях: 5 4 2 2 

• мъже 0 0 0 0 

• жени 5 4 2 2 

• деца 0 0 0 0 

3.  
Брой съставени предупредителни протоколи, на основание чл. 65, ал. 2 от 

ЗМВР 
5 4 2 11 

4.  Брой проведени беседи с извършители на домашно насилие 5 8 12 11 

5.  Брой оказани съдействия на жертви на домашно насилие 19 14 12 11 

6.  Брой регистрирани сигнали за домашно насилие 15 18 29 19 

7.  Брой отработени преписки 0 2 4 2 

8.  Брой образувани досъдебни производства по чл. 296 на НК. 1 0 2 1 

9.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

10.  Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
5 4 2 9 

11.  Брой създадени програми за превенция и защита от домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

12.  
Брой извършени съвместни действия при защита от домашно насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 2 4 5 
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Таблица 6: Информация за работата на полицията по случаи на домашно насилие – обобщени данни за община Лозница – справка от РУ на МВР, 

град Лозница 

 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Брой постъпили заповеди по ЗЗДН за последващ контрол 0 0 1 0 

2.  Брой жертви на домашно насилие – общо (във връзка с точка 1). От тях: 0 0 1 0 

• мъже 0 0 0 0 

• жени 0 0 1 0 

• деца 0 0 0 0 

3.  
Брой съставени предупредителни протоколи, на основание чл. 65, ал. 2 от 

ЗМВР 
0 0 1 11 

4.  Брой проведени беседи с извършители на домашно насилие 0 0 1 11 

5.  Брой оказани съдействия на жертви на домашно насилие 0 0 0 0 

6.  Брой регистрирани сигнали за домашно насилие 0 1 3 2 

7.  Брой отработени преписки 0 0 2 9 

8.  Брой образувани досъдебни производства по чл. 296 на НК. 0 0 0 0 

9.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по ЗЗДН  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

10.  Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

11.  Брой създадени програми за превенция и защита от домашно насилие 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

12.  
Брой извършени съвместни действия при защита от домашно насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 
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Таблица 7: Информация за работа по случаи на домашно насилие на социалните служби – справка общо за област Разград по данни на РДСП Разград 
 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

1.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

2.  
Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 2 1 2 

2 0 5 2 3 1 0 0 

3.  

Брой създадени програми за превенция и защита от домашно 

насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

  

  

4.  

Брой извършeни съвместни действия при защита от домашно 

насилие 

 (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

12 2 1 5 

2 0 17 2 3 14 0 0 

5.  

Брой регистрирани сигнали за домашно насилие (общо).  

От тях, според вида на претърпяното насилие: 
12 2 1 6 

3 0 18 2 3 19 3 0 

• Физическо насилие 8 2 1 2 2 0 12 2 3 13 3 0 

• Сексуално насилие 4 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 

• Психическо насилие 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 

• Пренебрегване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Брой заведени преписки   12 2 1 6 
3 0 18 2 3 15 0 0 

7.  

Брой жертви на домашно насилие, насочени към 

компетентни институции и доставчици на социални услуги, 

подходящи за лица, пострадали от домашно насилие 

 12 2 1 6 

3 0 18 2 3 15 3 0 

8.  Брой прекратени преписки 3 2 1 2 
2 0 6 2 3 1 1 0 

9.  Брой жертви на домашно насилие 12 2 1 6 
3 0 18 2 3 19 3 0 
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Таблица 8: Информация за работа по случаи на домашно насилие на социалните служби – справка за общините Разград, Лозница и Цар Калоян по данни 

на ДСП Разград 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
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1.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  
Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  

Брой създадени програми за превенция и защита от домашно 

насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

    

4.  

Брой извършeни съвместни действия при защита от домашно 

насилие 

 (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

9 0 0 3 0 0 
 

12 
0 0 

 

14 
0 0 

5.  

Брой регистрирани сигнали за домашно насилие (общо).  

От тях, според вида на претърпяното насилие: 
9 0 0 3 0 0 

 

12 
0 0 

 

14 
0 0 

• Физическо насилие 5 0 0 0 0 0 6 0 0 12 0 0 

• Сексуално насилие 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

• Психическо насилие  0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 

• Пренебрегване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Брой заведени преписки   9 0 0 3 0 0 12 0 0 14 0 0 

7.  

Брой жертви на домашно насилие, насочени към компетентни 

институции и доставчици на социални услуги, подходящи за 

лица, пострадали от домашно насилие 

9 0 0 3 0 0 12 0 0 
 

10 
0 0 

8.  Брой прекратени преписки  0 0  0 0  0 0  0 0 

9.  Брой жертви на домашно насилие 9 0 0 3 0 0 
12 

0 0 
1

4 
0 0 



 49 

Таблица 9: Информация за работа по случаи на домашно насилие на социалните служби – справка за община Исперих по данни на ДСП Исперих 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
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ж
е 
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ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
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1.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

2.  
Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

3.  
Брой създадени програми за превенция и защита от домашно 

насилие  (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
  

  

4.  

Брой извършeни съвместни действия при защита от домашно 

насилие 

 (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

5.  

Брой регистрирани сигнали за домашно насилие (общо).  

От тях, според вида на претърпяното насилие: 
3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

• Физическо насилие 3 2 1 1 1 0 5 2 3 0 0 0 

• Сексуално насилие 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

• Психическо насилие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Пренебрегване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Брой заведени преписки   3 2 1 2 
2 0 5 2 3 0 0 0 

7.  

Брой жертви на домашно насилие, насочени към 

компетентни институции и доставчици на социални услуги, 

подходящи за лица, пострадали от домашно насилие 

 3 2 1 2 

2 0 5 2 3 0 0 0 

8.  Брой прекратени преписки 3 2 1 1 
1 0 5 2 3 0 0 0 

9.  Брой жертви на домашно насилие 3 2 1 1 
1 0 5 2 3 0 0 0 
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Таблица 10: Информация за работа по случаи на домашно насилие на социалните служби – справка за община Кубрат и община Завет по данни на ДСП 

Кубрат 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

1.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  
Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  

Брой създадени програми за превенция и защита от домашно 

насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

  

  

4.  
Брой извършeни съвместни действия при защита от домашно 

насилие (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  

Брой регистрирани сигнали за домашно насилие (общо).  

От тях, според вида на претърпяното насилие: 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 4 2 0 

• Физическо насилие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 

• Сексуално насилие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Психическо насилие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Пренебрегване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Брой заведени преписки   0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  

Брой жертви на домашно насилие, насочени към компетентни 

институции и доставчици на социални услуги, подходящи за 

лица, пострадали от домашно насилие 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 4 2 0 

8.  Брой прекратени преписки 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.  Брой жертви на домашно насилие 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 4 2 0 
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Таблица 11: Информация за работа по случаи на домашно насилие на социалните служби – справка за община Самуил по данни на ДСП Самуил 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
е 

Д
ец

а
 

Ж
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и
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ж
е 
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ец

а
 

Ж
ен

и
 

М
ъ

ж
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1.  
Брой постъпили молби за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  
Брой изпълнени мерки за защита по ЗЗДН 

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1 
0 0 

3.  

Брой създадени програми за превенция и защита от домашно 

насилие  

(чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

    

4.  

Брой извършeни съвместни действия при защита от домашно 

насилие 

 (чл. 3 от Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  

Брой регистрирани сигнали за домашно насилие (общо).  

От тях, според вида на претърпяното насилие: 
0 0 0 1 

 

1 
 

 

1 
0 0 

 

1 

 

1 
0 

• Физическо насилие 0 0 0 0 1  1 0 0 0 1 0 

• Сексуално насилие 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

• Психическо насилие 0 0 0 1 0  0 0 0 1 0 0 

• Пренебрегване 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

6.  Брой заведени преписки   0 0 0 1 0  1 0 0 1 0 0 

7.  

Брой жертви на домашно насилие, насочени към компетентни 

институции и доставчици на социални услуги, подходящи за 

лица, пострадали от домашно насилие 

0 0 0 
 

1 

 

 

1 

 
 

0 
0 0 

 

1 

 

1 
0 

8.  Брой прекратени преписки 0 0 0 
 

1 

 

     1 
 

 

1 
0 0 

 

1 

 

1 
0 

9.  Брой жертви на домашно насилие 0 0 0 1 
 

1 
 

 

1 
0 0 

 

1 

 

1 
0 
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Таблица 12: Жертви на домашно насилие – разпределение по пол и възраст – справка общо за област Разград по данни на РДСП Разград 

 

Възраст 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

О
б
щ

 б
р

о
й

 

М
о
м

ч
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а
 

М
о
м

и
ч

ет
а
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б
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о
й
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о
м
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о
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М
о
м

ч
ет

а
 

М
о
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О
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о
й

 

М
о
м

ч
ет

а
 

М
о
м

и
ч
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0 – 3 години 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

4 – 7 години 3 1 2 0 0 0 6 3 3 4 3 1 

8 – 11 години 5 3 2 1 0 1 5 2 3 9 6 3 

12 – 16 години 4 1 3 3 2 1 4 2 2 3 0 3 

17 – 18 години 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 2 

Над 18 г. 3 1 2 3 0 3 5 3 2 3 0 3 

 

Таблица 13: Обобщена информация от Център за спешна медицинска помощ в гр. Разград за последните четири години: 2015 – 2018 г., за работата по 

случаи на домашно насилие и прилагане на ЗЗДН 

 

№ Показатели  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

М
ъ

ж
е 

 

Ж
ен

и
  

Д
ец

а
 

М
ъ

ж
е 

 

Ж
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и
  

Д
ец
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ж
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Ж
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и
  

Д
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а
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ж
е 

 

Ж
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и
  

Д
ец

а
 

1.  Брой регистрирани случаи на домашно насилие. 5 15 2 4 14 4 6 14 3 6 20 - 

2.  
Брой случаи на домашно насилие, по които е 

оказана медицинска помощ. 
5 15 2 4 14 4 6 14 3 6 20 - 

3.  

Брой случаи на домашно насилие, при които 

пострадалите са хоспитализирани. 

Ако отговора е ДА – посочете средно колко дни. 
2 6 1 2 9 1 2 7 - 2 8 - 
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Приложение 2 към стр. 25 

Интерактивен урок по проблемите на домашното насилие в Начално училище 

„Васил Левски“ гр.Лозница 

На 09.11.2018г. в Начално училище „Васил Левски“ гр.Лозница се проведе интересен 

интерактивен урок по проблемите на домашното насилие, съвместно със съдия Нели Генчева от 

Районен съд Разград и Мила Златева - психолог в Консултативния център по проблемите на 

домашното насилие в Разград.Учениците от четвърти клас бяха подготвили много интересни 

въпроси към своите гости, като основно ги вълнуваше: Кои са по агресивни-децата или 

възрастните; Към кого да се обърнат деца, ако са жертва на домашно насилие; Коя агресия има 

по-силно влияние – психическата или физическата. Интересно им беше да разберат каква точно 

е професията на съдията и на психолога; от колко години упражняват тази своя професия и по 

колко сигнала за домашно насилие са работили.Под ръководството на своите учители, 

учениците изработиха информационни табла свързани с тематиката, като едно от тях подариха 

на г-жа Мила Златева.В края на срещата учениците останаха удовлетворени и като жест на 

гостоприемство подариха цветя, тетрадка и химикал с лика на В.Левски - патрон на училището. 

Среща в СУ „Христо Ботев” град Разград 

На 15 ноември 2018г. шестокласниците от СУ „Христо Ботев” гр. Разград, проведоха 

среща с председателя на Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград”, г-

н Георги Милков и г-жа Мила Златева-психолог от екипа на институцията. Срещата премина с 

изключителен интерес и даде отговор на много въпроси, свързани с агресията в различните и 

форми, както и за начините за констатация и превенция. Участниците в срещата подкрепят 

работата на сдружението, изказват своята благодарност за изнесената беседа и за придобитите 

граждански познания.  

Има ли насилие около нас 

Център за съзидателно правосъдие и учениците от петите и шестите класове в ОУ ”Отец 

Паисий” гр. Разград дискутираха по въпросите за тормоза (27.11.2018г.). Заедно с Нели Генчева 

– съдия в Районен съд – Разград и Мила Златева - психолог търсиха решение на много казуси в 

училище. Темата се оказа интересна за учениците и те с готовност се включиха в дискусията. 

Оказа се, че са запознати с предмета на действие на професията на психолога, кога и как могат 

да се обърнат към него, за да им помогне. Разговорът обхващаше различни аспекти: 

разграничени бяха видовете агресия като училищна агресия, домашно насилие. Дискутираше се 

голяма ли е разликата между насилника и жертвата и могат ли ролите им да бъдат разменени. 

Къде трябва да търсим причините, как да ги отстраним и може ли жертвата да е виновна за 

насилието. Учениците даваха примери от ежедневието си и търсеха отговор на много въпроси. 

В крайна сметка научиха, че не трябва да проявяват търпимост към насилниците и ако 

установят насилие знаят към кого да се обърнат за помощ. 

Дискусия по проблемите на домашното насилие в ОУ „Ив.С.Тургенев“ 

В дните на информационни кампании и протести в страната срещу домашното насилие, 

ОУ „Ив.С.Тургенев“ в Разград и Центърът за съзидателно правосъдие организираха среща – 

дискусия по темата, като част от превенцията срещу обществено-значимия проблем. Кога 

училищните игри прерастват в конфликти и насилие; Осъзнава ли се психическото и 

физическото насилие като проблем; Какво представлява домашното насилие; Скрити ли са 

реалните мащаби на този проблем, заради неосъзнатост, страх или срам на жертвите да 

споделят; Към кого могат да се обърнат потърпевшите? Това бяха част от въпросите, които 

дискутираха шестокласниците и седмокласниците в училището със съдия Нели Генчева от 

Районен съд – Разград, адвокат Ивелина Игнатова и психолога  Мила Златева. 
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец е едно от десетте пилотни училища от 

област Разград, работили по Програмата за превенция на домашното насилието в училище, 

изготвена от Център за съзидателно правосъдие и одобрена от областния управител. С ученици 

от училището са проведени дискусии за домашното насилие с Мила Златева- психолог и Нели 

Генчева- съдия в Районен съд Разград. 

Интерактивни уроци бяха проведени в основните училища в селата Киченица и Брестовене с 

участие на Мила Златева- психолог и Нели Генчева- съдия в районен съд Разград. 

Приложение 3 от стр. 32 

Експертна оценка на професионалисти за прилагане на закона за защита от 

домашно насилие в област Разград 

 Центърът за съзидателно правосъдие проведе проучване сред професионалисти (лято на 

2018г.), които прилагат закона за защита от домашното насилие в област Разград, като е 

използван метод „попълване на полуструктуриран въпросник.“ 

Цел: Да изследва мнението на професионалисти, като отчита важността на натрупания 

опит в практиката на институциите, които работят по ЗЗДН и са партньори в Местния 

механизъм по приложение на ЗЗДН в област Разград. Обобщаването на данните дава 

възможност за оценка на прилагане на Механизма и формулиране на препоръки и конкретни 

приложения за оптимизиране, както и привличане на допълнителни ресурси.  

Участниците в експертната оценка на прилагане на ЗЗДН в област Разград са 

професионалисти, които в ежедневната си работа прилагат ЗЗДН, познават нормативната 

уредба, създават практика и имат доказан опит в своята област. Експертни карти са попълнили 

42 професионалисти, от които 3 съдии, 1 съдебен служител, 5 прокурори, 10 полицейски 

служители, 5 социални работници, 3 адвокати, 3 лекари, 1 здравен работник, 8 образователни 

специалисти, 2 представители на местната власт (кметове на населени места), 1 експерт в 

областна администрация.  

Въпрос 1: От колко време работите по прилагане на ЗЗДН?  

Близо две трети от попълнили оценката имат опит по прилагане на ЗЗДН над 5 години. 

Най-голяма е групата на професионалистите (44%), които прилагат специалния закон между 5 и 

10 години. Повече от една трета 

(36%) работят по темата до 5 

години, като една пета (20%) имат 

най-сериозна практика при 

превенция на домашното насилие – 

над 10 години. Експертът с най-

малък опит е записал една година 

(социален работник), като двадесет 

години опит, е посочил най-

опитния експерт (полицейски 

служител). Усреднено шест години 

и четири месеца участвалите 

експерти в оценката са прилагали 

ЗЗДН (на база 39 отговора). 

Необходимо е да се отбележи, че 

трима експерти не са отговорили на 

въпроса. 

Въпрос 9: Моля, да 

оцените участието на институциите в приложение на ЗЗДН, чрез Местен механизъм в 

област Разград? Отбележете само един отговор по скала! 
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Специален въпрос оценява участието на институциите в прилагане на ЗЗДН, чрез Местен 

механизъм в област Разград. Експертите оценяват степента на ангажираност на всеки 

компетентен орган по 5-степенна скала и отговор „Нямам впечатления/не мога да преценя/не 

изпълняват изискванията“. Всички посочени отговори са сумирани и е получена средно 

аритметична оценка за всяка институция, като оценките са в интервал добра (3,86) и много 

добра оценка (4,57).  

Основните отговори са концентрирани в две възможности на представяне, 

съответстващи на „Добро –проявяват стремеж за повече от разписаните ангажименти и 

правят опити за иновации, инициативи“ и „Много добро – с разработени процедури за 

надхвърляне на ангажиментите“. Двата отговора събират общо над четири пети (83,6%) 

подкрепа от всички експерти, които са оценили персонално представянето на основните 

институции в Местния механизъм в Разград. Необходимо е да се отбележи различно 

(процентно) участие при индивидуална оценка, съответно за съдилищата са дали оценка 38 

експерти, прокуратурата е оценена от 39 експертни отговора, полицията е получила 38 

експертни оценки, социалните служби са оценени от 38 експерта, като отговорите за 

неправителствената организация са 40. 
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Съдът, като орган на съдебната власт, е основна институция при прилагане на ЗЗДН. 

Съдилищата в съдебен район Разград получават сериозна подкрепа от над четири пети от 

експертите (83%), като близо половината (48%) смятат представянето на съда за много добро, с 

разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите и над една трета (35%) мислят, че се 

представя добре - проявява стремеж за повече от разписаните ангажименти и правят  опити за 

иновации, инициативи. Средната оценка за съдилищата в област Разград е Добра 4,14. 

Прокуратурата в област Разград също получава сериозна оценка (74%) за дейността си 

по прилагане на специалния закон за защита от домашно насилие. Половината експерти (50%) 

оценяват работата на държавното обвинение, като „много добро – с разработени процедури за 

надхвърляне на ангажиментите“ и близо една четвърт (24%) мислят, че прокурорите 

проявяват стремеж за повече от разписаните ангажименти и правят опити за иновации, 

инициативи. Средната оценка за прокуратурата в област Разград е Добра 4,02. 

Полицията е основна институция в процеса на превенция на домашното насилие и 

получава много сериозна подкрепа за дейността си в Лудогорието (77%). Почти половината 

експерти (48%) споделят, че полицейските служби имат разработени процедури за надхвърляне 

на ангажиментите им в местния механизъм. Над една четвърт (29%) оценяват представянето на 

полицейските служители, като „добро –проявяват стремеж за повече от разписаните 

ангажименти и правят опити за иновации, инициативи.“ Средната оценка за полицията в 

област Разград е Добра 4,05. 

Важна е ролята на социалните служби при защита на пострадалите от домашно насилие. 

Близо четири пети (79%) оценяват положително работата на социалните работници в област 

Разград. Много добра оценка, с „разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите“, 

поставят над две пети от експертите (43%). Повече от една трета (36%) смятат, че е добра 

работата по прилагане на ЗЗДН – социалните работници „проявяват стремеж за повече от 

разписаните ангажименти и правят опити за иновации, инициативи.“ Средната оценка за 

социалните служби е Добра 3,86. 

Най-висока експертна оценка получава работата на неправителствената организация, 

която повече от 10 години системно работи за превенция на домашното насилие в Лудогорието. 

Всеки един от десет запитани експерти (95%) високо оценява работата на Център за 

съзидателно правосъдие, който е инициатор за подписване на Местния механизъм за 

приложение на ЗЗДН. Повече от три пети (76%) смятат, че организацията се представя много 

добре и има разработени процедури за надхвърляне на ангажиментите в механизма. Близо една 

пета (19%) посочват представянето на сдружението като добро, с висока активност за 

надскачане на разписаните ангажименти, нови инициативи и иновации. Средната оценка за 

Център за съзидателно правосъдие е Много добра 4,57. 

Три отговора събират общо една десета (10%) от подкрепата на експертите. Един от 

десет запитани смята, че основните институции в местния механизъм в Разград имат 

незадоволително представяне, изпълняват формално изискванията по закона или изпълняват 

нормативните изисквания, но не проявяват собствена инициатива или ангажименти. Близо 

същия дял (9%) споделят, че нямам впечатления, не мога да преценя или не изпълняват 

изискванията. 

Въпрос 11: Моля, споделете три Ваши предложения за подобряване работата на 

Местния механизъм по приложение на ЗЗДН в област Разград! 

Повече от половината експерти (55%) са споделили поне по едно предложение за 

подобряване работата на Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград. 

Необходимо е да се отбележи, че двама експерти нямат предложения за подобряване на 

работата и посочват, че работата на Местния механизъм е на много добро ниво. Една четвърт 

(25%) от отговорилите експерти, са посочили по три и повече предложения.  
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Могат да се групират в няколко основни полета направените предложения за 

подобряване на съвместната работа по превенция на домашното насилие: засилена обучителна 

дейност, активно включване на образователната общност; подобряване на сътрудничество 

между институциите; организиране на съвместни срещи; повишена информираност за 

домашното насилие, гласност и чувствителност; създаване на кризисен център за жертви на 

домашно насилие; по-голяма информираност относно прилагането на местния механизъм; за 

пострадалите от домашно насилие; специфични препоръки. 

Повече от една четвърт (26%) от всички предложения (14 отговора) посочват 

необходимост от организиране на периодични обучения на специалисти. Експертите посочват, 

че е необходимо е да има повече обучения и семинари за популяризиране на решенията и 

начините за решаване на проблема. Споделя се препоръка за включване в обучения на 

служители от центрове за спешна медицинска помощ и болници, както и от други институции. 

Отправена е препоръка е да се проведе обучение и запознаване на здравните медиатори с 

механизма за прилагане на ЗЗДН. Друга препоръка е да се предложи на ръководството на АСП 

организиране на обучения на социални работници за работа със случаи на домашно насилие. Да 

се осигури ресурс за разгръщане на работа по домашно насилие, като се предостави обучение за 

професионалисти в центровете за обществена подкрепа. Да се включат в обучителни 

мероприятия нови представители на институциите с отношение по проблемите на домашното 

насилие, е следваща препоръка. При провеждане на беседи и обучителни форуми, да се 

отправят покани и към представители на различните рискови групи, е друга препоръка. Да се 

привлекат личните лекари и здравеопазването.7 

 

                                           
7 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти. 
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Над една шеста от всички отговори (16%) са насочени към увеличаване на работата в 

училищата и съвместна работа с ръководствата на училища и детски градини. Отправена е 

препоръка за обучение за учители с цел да се повиши чувствителността по проблема, като 

„всички представители на ангажираните институции да присъстват в час на класа.“ Необходима 

е активна системна работа с педагогически съветници и детски  психолози от област Разград. 

Една препоръка е за необходимост от информиране/обучение на всички педагогически 

съветници или психолози от училищата. Друга препоръка е насочена към обучение на класните 

ръководители за разпознаване на домашното насилие и осъществяване на връзка с полиция или 

подаване на сигнал. Други препоръки са организиране на посещение по места в училищата и 

обучителни програми за подрастващи и възрастни. Издаване на информационни материали за 

учениците и техните семейства, е друга препоръка. 

Повече от една десета (13%) отправят препоръки за повишена информираност за 

домашното насилие, гласност и чувствителност (5 препоръки). Едната е  да се подобри 

медийното отразяване на проблеми и да се популяризират успехите. Втора препоръка е да се 

разпространяват информационни материали сред населението. Три препоръки са насочени към 

по-голяма гласност по населените места и чувствителност към проблема. Увеличаване на 

информираността за ЗЗДН, запознаване на представителите на  малцинствените общности и 

присъствие на срещи. Създаването на помагала и наръчници е препоръка в два от посочените 

отговора. Едната препоръка е насочена към разпространяване на бюлетин с описание на 

характерни случай и решението им между институциите. Втората препоръка е да се изготви 

наръчник за работа с лица, деца и семейства, в които има жертви на домашно насилие, на база 

изводи от работата с извършителите и/или жертвите. 

Близо една десета (9%) смятат за важно да се организират повече и по-често работни 

срещи (5 отговора). Нюансите в отговора включват провеждане на регулярни, а не инцидентни 

срещи между институциите. Организиране на фокусирани работни срещи с представители на 

уязвими групи - безработни, лица със заболявания, инвалиди. 

Почти една десета (9%) отправят препоръки за подобряване на сътрудничеството между 

институциите, усилено взаимодействие и комуникация (5 отговора). Необходимо е да има ясно 

разписани отговорности и процедури за действие при случаи на домашно насилие. Една 

препоръка е насочена към по-добра съвместна дейност и координирани дейности и също по-

чести свиквания на Координационния механизъм по прилагане на ЗЗДН на общинско ниво. 

Повече от една четиринадесета (7%) посочват необходимост от създаване на кризисен 

център за жертви на домашно насилие (четири експерта). Наложително е да се създаде подслон 

за пострадали от домашно насилие, насочени към оказване на индивидуална подкрепа, 

задоволяване на ежедневни потребности, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и 

спешност. 

Над една четиринадесета (7%) предлагат по-голяма информираност относно прилагането 

на Механизма, включително сред уязвими общности, като е пояснено да има редовен обмен на 

информация, включително и към съда; периодично актуализиране на информацията (четири 

отговора); 

Специални грижи и подкрепа за пострадалите от домашно насилие предлагат над една 

четиринадесета (четири експерта). Отправени са две конкретни препоръки за мотивация и 

осъзнатост - работа с жертвата, както и необходимост психологичната подкрепа да продължи 

няколко години. Другите две препоръки са за осигуряване на финансова подкрепа на жертвите 

на пострадалите. 

Формулирани са три специфични препоръки. Едната е да се допълни нормативната 

уредба (ЗСП и ЗЗДН), като се регламентира работата на социалните работници по прилагане на 

ЗЗДН. Втората препоръка е да се въведат наказания и глоби за родители, нарушили ЗЗДН. 

Интересна е третата препоръка - създаване на асоциации (на местно ниво) на жертви на 

домашно насилие. 
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Въпрос 14: Месторабота и длъжност/позиция, на която работите  

Важна част от експертната оценка е месторабота и длъжност на участвалите експерти. Близо 

една четвърт (24%) са 

полицейски служители, 

следвани от почти една пета 

(19%) образователни дейци; 

с еднакъв дял от над една 

десета са прокуратура (12%) 

и социални служби (12%); 

здравните работници са 

една десета (10%), също и 

представителите на съда 

(10%); представители на 

адвокатурата (7%) и 

администрацията (7%) са с 

равен дял. 

По длъжност 

полицейските служители са: 1 началник на РУМВР, 2 началник-група, 1 командир на 

отделение, 5 полицейски инспектори, 1 оперативен работник. Образователните дейци са: 2 

старши учители, 2 учители, 1 учител в детска градина, 1 училищен психолог, 1 заместник-

директор, 1 възпитател. Прокурорите по длъжност са: 2 районни прокурори, 1 заместник-

районен прокурор, 1 прокурор в окръжна прокуратура и 1 прокурор в районна прокуратура. 

Социалните работници са: 1 юрисконсулт, 1 главен социален работник, 1 социален работник, 2 

директор на дирекции. Съдилищата са представени от 3 районни съдии и 1 административен 

секретар на районен съд. Здравните работници са: 2 лични лекари, 1 ординатор и 1 старша 

медицинска сестра в болница. В експертната оценка участват 3 адвокати от  Адвокатска колегия 

Разград. Администрацията е представена от 2 кметове на населени места и главен експерт в 

областна администрация, секретар на Областен съвет за превенция на домашното насилие към 

областния управител. 

Въпрос 15: Образователно-квалификационна степен и година на дипломиране 

 

В огромната си част (88%), девет от десет експерти са придобили магистърска 

образователна степен, което е белег за сериозна професионална подготовка. С бакалавърска 

степен са 7% и една двадесета (5%) имат степен „професионален бакалавър“. 

Въпрос 16: Специалност 

Сериозен принос в общия процес за превенция на домашното насилие е конкретната 

специалност на всеки експерт, който прилага правната рамка. Повече от четири пети от всички 

експерти (85%) са завършили предимно една от четири специалности. Две големи групи 

доминират в експертния състав по прилагане на ЗЗДН в област Разград – завършили право 

(44%) и завършили педагогика, филология и психология (41%).  
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Преобладават завършилите право експерти, които са повече от две пети (44%) от всички 

попълнили оценка. Завършилите педагогически специалности и работещи основно в сферата на 

просветата, са втората голяма група от над две пети (41%), от които над една пета (22%) са с 

педагогически специалности, почти една десета (9%) са завършили филологически 

специалности и над една двадесета (6%) – са завършили психология. Експертите със здравно 

образование в медицинските науки, са над една десета (13%). Инженерни специалности (3%) и 

информационни технологии и компютърни науки (3%) са най-малката група. 

Въпрос 18: Пол 

 

Експертите се обособяват в две отделни групи по пол, като почти два пъти повече са 

жени (62%) в сравнение с мъжете (38%). Условното разделение по пол може да бъде обяснено с 

участниците от различните групи професии и институции. Образователната и социалната 

сфери, както и съдът, са доминирани сериозно от нежния пол, докато в полицейските 

институции и прокуратурата – преобладават мъжете. Не са така ярко разделени по пол 

работещите в здравеопазването, администрацията и адвокатурата. 

Въпрос 19: Възраст 

 

Експертите по признак пол са условно обособени в 4 групи. Най-голямата група (53%) са 

участници на възраст между 41-50г., следвани от една четвърт (24%) на възраст над 50 г. Близо 

една пета (18%) от експертите са в зряла възраст (31-40г.) и малка част (5%) са в младежка 

възраст (до 30г.). Средната възраст на експертите е 46 години, като най-младия участник е на 29 

години и най-зрелия – на 63г. 

Изводи: 

В резултат на седем години усилена работа и партньорство, прилагането на 

Местният механизъм е оценено много високо от експертите, в контекста на дейностите 

на институциите. Седем от десет запитани експерти дават положителна оценка и 

смятат, че механизъм се прилага успешно и много добре. Повече от две пети оценяват 

прилагането на механизма за успешно и близо една трета смятат прилагането за много 

добро.  
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Налице е сериозна съвместна работа по превенция на домашното насилие в област 

Разград и обмен на информация между компетентните институции, седем години след 

подписване на Механизма за сътрудничество по ЗЗДН. Повече от половината експерти 

оценяват интензивен обмен и мотивация за сътрудничество, като две пети смятат, че е 

съществува непостоянен обмен, но с очакване за сътрудничество. Експертите не констатират 

трудности и пречки в обмена на информация с други институции. Те също не отбелязват 

затруднен обмен на информация,  нежелание или съпротива към сътрудничество. 

Взаимната информираност за конкретните ангажименти на участващите институции в 

Местния механизъм в Разград. Половината от запитаните експерти посочват, че познават 

ангажиментите на другите институции по Механизма, като над две пети ги познават отчасти.  

Експертите оценяват положително активността на институциите по прилагане на ЗЗДН в 

област Разград, в рамките на местен механизъм. Институциите надхвърлят със своята работа 

ангажиментите по Механизма за прилагане на закона в Лудогорието, смятат експертите. Една 

трета от институциите имат разработени процедури за прилагане на законодателството за 

домашно насилие, съобразени с Местния механизъм. В половината от всички участващи органи 

се прилагат процедури, които улесняват прилагането на специалния ЗЗДН.  

Оценено е високо участието на ангажираните институции в процеса на прилагане на 

ЗЗДН, чрез Местен механизъм за сътрудничество в област Разград, като те са в интервал добра 

(4,00) и много добра оценка (4,57). Двата ранга събират преобладаваща подкрепа от всички 

експерти, които са оценили персонално представянето на основните институции в Местния 

механизъм в Разград. 

Най-висока експертна оценка получават съдилищата (Добра 4,14). Съдилищата в съдебен 

район Разград получават значителна подкрепа от мнозинството експерти. Същевременно 

експертите оценяват положително работата на социалните работници в област Разград, които 

заемат по-ниска позиция (Добра 3,86). Близки са резултатите на другите две основни 

институции, като средната оценка за полицията в област Разград е Добра 4,05. Експерти 

споделят, че полицейските служби имат разработени процедури за надхвърляне на 

ангажиментите им в местния механизъм. Прокуратурата в област Разград получава сериозна 

оценка за дейността си по прилагане на специалния закон за защита от домашно насилие (Добра 

4,02). Най-висока експертна оценка получава работата на неправителствената организация, 

която повече от 10 години системно работи за превенция на домашното насилие в Лудогорието 

(Много добра 4,57.).  

Препоръки 

Препоръките за подобряване на съвместната работа по превенция на домашното насилие 

могат да се групират в няколко основни полета: засилена обучителна дейност; активно 

включване на образователната общност; подобряване на сътрудничество между институциите; 

организиране на съвместни срещи; повишена информираност за домашното насилие, гласност и 

чувствителност; създаване на кризисен център за жертви на домашно насилие; по-голяма 

информираност относно прилагането на местния механизъм; подкрепа за пострадалите от 

домашно насилие; специфични препоръки. 

Сериозна експертна подкрепа среща необходимостта от организиране на периодични 

обучения за професионалисти. Експертите посочват, че е необходимо да има повече обучения и 

семинари за популяризиране на решенията и начините за решаване на проблема. Споделя се 

препоръка за включване в обучения на служители от центрове за спешна медицинска помощ и 

болници, както и от други институции. Отправена е препоръка е да се проведе обучение и 

запознаване на здравните медиатори с механизма за прилагане на ЗЗДН и да се привлекат 

личните лекари и работещите в здравеопазването. Включване в обучителни мероприятия на 

представители на институциите с отношение по проблемите на домашното насилие и към 

представители на различните рискови групи, е друга препоръка. 
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„Да се организират редовно работни срещи между институциите, е постоянна 

препоръка във всички изследвания. В тази връзка е необходимо организиране на фокусирани 

работни срещи с представители на уязвими групи - безработни, лица със заболявания, 

инвалиди.“8 

Друга важна препоръка е насочена към увеличаване на работата в училищата и 

съвместна работа с ръководствата на училища и детски градини. Необходимо е да се 

организират обучения за учители с цел да се повиши чувствителността по проблема и с 

активното участие на представители на ангажираните институции.  

Повишена информираност за домашното насилие, гласност и чувствителност, е 

следваща препоръка. Необходимо е да се подобри медийното отразяване на проблеми и да се 

популяризират успехите, както и е да се разпространяват информационни материали сред 

населението. Създаването на помагала и наръчници с истински истории, в помощ на 

професионалисти, е следваща препоръка.  

Отправени са препоръки за подобряване на сътрудничеството между институциите, 

усилено взаимодействие и комуникация. Необходимо е да има ясно разписани отговорности и 

процедури за действие при случаи на домашно насилие.  

Необходимостта от създаване на кризисен център за жертви на домашно насилие, е 

ключова препоръка за подобряване на инфраструктурата. Необходимо е да се открие подслон за 

пострадали от домашно насилие, насочени към оказване на индивидуална подкрепа, 

задоволяване на ежедневни потребности, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и 

спешност. 

Обхватът на сътрудничество и въвличане на други институции, структури и организации 

в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград, е необходимо е да се 

разширява. Няколко групи са потенциални бъдещи участници, които да бъдат привлечени в 

партньорство по Местния механизъм за сътрудничество. Най-висока експертна подкрепа 

събира активно включване на образователната сфера (училища и училищни ръководства), с 

една трета от отговорите на експерти. Следваща по-важност е групата на здравните 

специалисти (болници, лични лекари и спешна помощ), които събират една четвърт експертна 

подкрепа. Местните власти (общини, кметове и общински съветници) са предпочитан партньор 

са над една пета от отговорилите. Психолозите и съдилищата, са друг потенциален участник в 

механизма, както центрове за обществена подкрепа и религиозни общности.   

 

                                           
8 Цитирани са конкретни отговори и твърдения, споделени от респондентите в анкетните карти. 
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