
Програмна област Дейност Роля на ОСПДН Водещ партньор
Партниращи 

институции

Продължителност / 

честота
Очаквани резултати

Цел или функция на ОСПДН

Закон за защита от домашното 

насилие – области, в които 

Министерството на правосъдието 

финансира проекти на областно и 

на общинска ниво

Сътрудничество за 

създаване на Кризисен 

център за жертви на 

домашно насилие в град 

Разград

Координираща функция. 

Осигуряване на 

междуинституционална 

подкрепа за създаване на 

Кризисен център за жертви на 

домашно насилие в град 

Разград

Кмет на Разград 

и Общински 

съвет Разград, 

СНЦ "Център за 

съзидателно 

правосъдие"

Членовете на 

ОСПДН. РУ и ОД 

на МВР, НПО, 

РДСП, РС, РП, 

Адвокатска 

Колегия

2015  г. - Институциите, 

носители на местна 

законодателна 

инициатива, осигурявт 

издаването на 

необходимите 

подзаконови актове, на 

чието основание 

Кризисен център за 

жертви на домашно 

насилие да се 

конституира като 

социална услуга на 

територията на Разград.

Разкрит Кризисен център за 

жертви на домашно насилие в 

град Разград. Разщиряване 

обхвата на предоставяните 

услуги на ЖДН посредством 

институционализирана 

допълнителна социална услуга. 

Предоставяне на защитена 

среда на жертви на домашно 

насилие и окуражаване на 

повече жени и деца в риск да 

потърсят помощ от органите на 

МВР.

Годишен план за работа на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград  (ОСПДН) за 2019 г.                                                                  

Основен приоритет

Допълнителни приоритети



1. Програми и мерки за 

превенция на домашното 

насилие в региона

Медийно отразяване на 

случаите на установено 

домашно насилие 

1. Събиране на база данни със 

случаи на домашно насилие 

от областта (специален фокус: 

резултати от открити съдебни 

заседания в малките населени 

места); 

2. Подготвяне на прес-

съобщения до местните 

вестници, радиа и електронни 

медии. N.B. При 

предоставянето на 

информация трябва стриктно 

да се спазват етичните норми 

(самоличност на жертвата, 

особено в случаи на 

малолетни жертви на 

домашно насилие.)

Районни 

управления на 

МВР, Районна 

прокуратура, 

Районен съд

НПО, Регионална 

дирекция 

”Социално 

подпомагане”

През целия планов 

период – всяко 

тримесечие

1. Стимулиране обществена 

реакция на нетърпимост към 

домашно насилие;

2. Разясняване на 

обществените последици от 

тази форма на "домашно" 

престъпление.

Програма за превенция на 

домашното насилие в 

училища и детски градини 

в област Разград 

Координационна функция

Регионално 

управление на 

образованието, 

учебни 

заведения, НПО

Районни 

управления на 

МВР, Районна 

прокуратура, 

Районен съд, 

Регионална 

дирекция 

”Социално 

подпомагане”

През целия планов 

период

Включване на образователните 

институции в процеса на 

превенция на домашното 

насилие 

Програма за обучение на 

Директори на основни и 

средни училища за 

адекватна реакция при 

идентифициране на 

домашното насилие

Координационна функция

Регионално 

управление на 

образованието, 

НПО, Областен 

оперативен екип 

към ОСПДН

Районни 

управления на 

МВР, Районна 

прокуратура, 

Районен съд

През целия планов 

период

Директорите са запознати със 

законовата и институционални 

рамки за превенция на 

домашното насилие и с 

процедурите за информиране 

на Районни управления на МВР 



Обучение на класни 

ръководители и учители за 

разпознаване признаци на 

домашно насилие.

Координационна функция

Регионално 

управление на 

образованието, 

НПО, Областен 

оперативен екип 

към ОСПДН

Районни 

управления на 

МВР, Районна 

прокуратура, 

Районен съд

През целия планов 

период

Учителите и в частност класните 

ръководители са с повишена 

чувствителност за разпознаване 

признаците на  домашно 

насилие.

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 

2. Обсъждане и изследване на 

актуални теми по превенция на 

домашното насилие

Семинари, конференции и 

обучения, свързани с превенция и 

защита от домашното насилие

Семинари за лични лекари 

и лекари от Спешна 

медицинска помощ за 

идентифициране случаи на 

домашно насилие

Координира участието на 

ключовите партньори
НПО, РУ на МВР

Областна 

администрация, 

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”, 

отделения по 

травматология и 

отделения за 

интензивна 

грижа в местни 

болници

Веднъж или два пъти на 

година за целия планов 

период 

Лекарите знаят, че следва да 

информират Районни 

управления на МВР, при случай 

на домашно насилие и са 

наясно с правната тежест на 

издадения от тях документ – 

основание жертвата да подаде 

сигнал за домашно насилие.



3. Мониторинг и контрол върху 

развитието и предоставянето на 

услуги за жертвите на домашно 

насилие

Периодичен мониторинг 

нивото на удовлетвореност 

на  ползвателите на услуги 

(жертви на домашно 

насилие): срещи, 

интервюта, анкетни карти.

Провеждане на срещи,  

интервюта, разработване на 

анкетни карти и представяне 

на анализа на резултатите в 

годишния доклад.

Областен 

оперативен 

екип, НПО

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”, 

Районни 

управления на 

МВР, Районен 

съд, Прокуратура, 

доставчици на 

социални услуги

През целия планов 

период – работни 

срещи на всеки 3 

месеца

Обратна връзка на 

доставчиците на социални 

услуги. Актуален анализ на 

нуждите на жертвите на 

домашно насилие и степента 

на тяхната удовлетвореност.

Проследяване и 

наблюдение на жертви на 

домашно насилие с 

наложени мерки по 

чл.5,ал.1,т.6 от ЗЗДН

 Изработване на методика с 

основни критерии: пол, 

етническа принадлежност, 

образование, образование, 

социален статус, 

наличие/липса на предходни 

противообществени прояви.

Областен 

оперативен 

екип,  

доставчици на 

социални услуги

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”, 

Районен Съд,  

НПО, доставчици 

на социални 

услуги

Методиката се прилага 

и  актуализира през 

целия планов период.

Осигурен надежден критерий 

за мониторинг степента на 

обхващане на жертви  на 

домашно насилие от услугите, 

разработени и предоставяни за 

тази група лица.

Програми за предоставяне на 

помощ на жертви на домашно 

насилие

Предоставяне на 

техническа помощ и 

методическа подкрепа при 

разработването и 

предоставянето на услуги 

на жертви на домашно 

насилие.

Подпомага дейността на 9-

членния Областен оперативен 

екип

Областен 

оперативен 

екип, НПО, 

квалифицирани 

външни 

експерти

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”,Ра

йонни 

управления на 

МВР, Районен 

съд, Прокуратура, 

доставчици на 

социални услуги

През целия планов 

период – действие на 

група за методическа 

подкрепа при 

разработването на нови 

програми и предоставя 

техническа помощ при 

тяхното прилагане

Повишаване на капацитета на 

доставчиците на социални 

услуги и поддържане стабилно 

ниво на качеството на услугите 

за жертвите на домашно 

насилие.



4. Mониторинг и контрол върху 

програмите за извършители на 

домашно насилие

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 

Изработване на унифициран 

формат и предоставяне на 

всички доставчици на 

социални услуги. Анализ на 

информацията и изготвяне на 

препоръки. 

Областен 

оперативен 

екип, НПО

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”, 

Районни 

управления на 

МВР, Районен 

съд, Прокуратура, 

НПО, доставчици 

на социални 

услуги

През целия планов 

период – анализ на 6 

месечните доклади и 

включване на 

информацията в 

годишния доклад на 

оперативния екип.

Обогатяване на съдържанието 

на Годишния доклад: 

възможност за анализ на 

промените в степента на 

удовлетворяване нуждите на 

жертвите на на домашно 

насилие,  капацитета на 

доставчиците и качеството на 

предоставяните от тях услуги.

5. Стимулиране на 

партньорството между местната 

власт, териториалните структури 

на централната изпънителна 

власт, съдебната власт; 

структурите на Български 

лекарски съюз и на Адвокатската 

колегия, както и доставчиците на 

услуги

Запознаване на 

компетентните органи с 

резултатите от текущия 

мониторинг

Изпращане на доклада до 

АСП. При установяване на 

сериозен дефицит съставяне 

на констативен протокол от 9-

членния екип и изготвяне на 

препоръка за 

вътрешноведомствена 

проверка. 

Областен 

оперативен екип

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”,  

Районни 

управления на 

МВР, Районен 

съд, 

Прокуратура,НПО

, доставчици на 

социални услуги

През целия планов 

период – текущи 

доклади през всяка 

година, при 

констатиране на 

сериозен дефицит 

констативния протокол 

се изработва ad hoc.

Чувствително скъсяване на 

дистанцията между 

отговорните институците, бърз 

обмен на информация.

Обучения за лица, които извършват 

защита по закона
Съвместни обучения

Обучения и семинари за 

представяне на иновативни 

практики, добър опит и 

обсъждане на казуси на ДН.

ОСПДН, 

Областния 

управител, НПО

Всички 

институции и 

организации - 

учредители на 

ОСПДН

Подготовка през целия 

планов период – 

провеждане 2 пъти 

годишно

Скъсяване на дистанцията 

между отговорните 

институците, неформални 

контакти, уеднаквяване на 

критериите за превенция на 

домашното насилие. 



Създаване на мобилни 

екипи от представители на 

МВР, ДСП и Районни 

прокуратури

Координационна функция

ОСПДН, 

Областен 

управител, 

Дирекция 

”Социално 

подпомагане”, 

Районни 

управления на 

МВР, Районен 

прокурор

Всички 

институции и 

организации-

учредители на 

ОСПДН

През целия планов 

период, участие в общи 

обучения и годишната 

среща на ОСПДН.

Осъществяване на супервизия, 

бързо и адекватно реагиране 

при случаи на домашно 

насилие в малки населени 

места

Определяне на лица за 

контакт на ниво Районни 

прокуратури, РУ на МВР, 

ДСП за координиране при 

случаи на домашно 

насилие

Координационна функция

Областен 

управител, 

Ръководители 

на ключовите 

институции на 

районно и 

окръжно ниво

НПО, доставчици 

на социални 

услуги, 

Адвокатска 

Колегия

Подобрена връзка между 

кручовите институции сигнали 

за домашно насилие и 

вземането на бързи адекватни 

мерки за разрешаване на 

случая

Подкрепа и защита за 

жертвите на домашно 

насилие

Кординираща и подкрепяща 

функция
НПО, РДСП, ДСП

ДСП, МВР, ЦОП, 

социални услуги, 

адвокатска 

колегия

постоянна дейност 
Оказана подкрепа и защита за 

жертвите на ДН

Специализирана работа с 

извършителите на 

домашно насилие

Кординираща и подкрепяща 

функция

НПО, социални 

услуги
 МВР постоянна дейност 

Извършена специализирана 

работа с извършителите на ДН

Осъществяване на 

междусекторното 

партньорство - Местен 

механизъм за приложение 

на ЗЗДН - координация и 

комуникация между 

институциите

Кординираща и подкрепяща 

функция
ОСПДН

Членовете на 

ОСПДН, МВР, 

НПО, РДСП, ДСП, 

РС, РП, 

Адвокатска 

колегия, здравни 

институции

постоянна дейност 

Постигнато добро ниво на 

координация и комуникация 

между отговорните институции 

и организации и бърза и 

адукватна рекация при случаи 

на домашно насилие 

Постоянни дейности



Разботване и изпълнение 

на образователни 

програми за повишаване 

на чувствителността - в 

училищата с деца и 

учители

Кординираща и подкрепяща 

функция
НПО, РУО

Членовете на 

ОСПДН
постоянна дейност 

Повшена чувствителност на 

директори, учители и ученици 

към проблема с домашното 

насилие

Обучение на 

професионалисти - 

тренинги, семинари, 

учебни посещения

Кординираща и подкрепяща 

функция
НПО

членовете на 

ОСПДН
постоянна дейност 

Повешен капацитет на 

служители в отговорните 

институции и организации

Развитие на социална 

инфраструктура - социални 

центрове, приемни, 

мобилни приемни

Кординираща и подкрепяща 

функция
Общини НПО постоянна дейност 

Създадени и развитие 

социални услуги в подкрепа на 

жертвите на домашното 

насилие

Продукти през всяка календарна година от тригодишния период:

Годишен доклад на ОСПДН, изготвен от постоянно действащия 9-членен Областен оперативен екип със съдействието на външни експерти.

Годишни обзорни анализи с резултати от доклади на всички доставчици на социални услуги в областта – по зададен формат. Анализите са част от годишните доклади. 


