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Работна среща по проблемите на домашното насилие събра в края на миналата седмица в
заседателната зала на ОД на МВР-Разград представители на държавната и местната власт,
прокуратурата, съда, полицията, социални и здравни институции, адвокати и неправителствени
организации.
Дискусията на тема „Какви са първичните сигнали на домашното насилие – как да го спрем,
преди да е започнало?” се проведе в рамките на проекта „Искам някой да ме чуе“ – подкрепа
за жертвите на домашно насилие“, реализиран от „Младежки форум 2001“ – Разград.
Да се обърне внимание на превенцията, тъй като в случаите на домашно насилие институциите
винаги действат пост фактум, бе едно от предложенията, около което се консолидираха
присъстващите на срещата. Разказани бяха конкретни случаи, по които е работено в
последните месеци, а представителите на полицията признаха, че след криминализирането на
домашното насилие имат повече правомощия и това определено им помага при изпълнение на
служебните задължения.
До август тази година в областта са били регистрирани 73 сигнала за домашно насилие, като
най-много са случаите в РУ-Кубрат – 37, следвани от РУ-Разград – 30. В РУ-Исперих полицаите
са работили по 5 сигнала, а в РУ-Лозница – 1. Проведените беседи с извършители на домашно
насилие са 85, колкото е броят и на съставените предупредителни протоколи, за последващ
контрол пък са постъпили 39 заповеди по Закона за защита от домашно насилие.
Присъстващите имаха възможност да споделят опита си по прилагане на Закона и създадените
практики и нагласи в региона, обсъдени бяха нормативните промени през последната година и
взаимодействието между ангажираните институции. Изведени бяха основните трудности, с
които се сблъскват, като ниската информираност на жертвите, нежеланието им да признаят
проблема и т.н.
Интересни наблюдения сподели директорът на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ д-р Гечо Жеков, който
разказа че в ежедневната си работа медиците забелязват нарастване на агресията и
наркоманиите.
„Много хора идват в болницата в неадекватно състояние, в резултат от злоупотреба с алкохол
или наркотични вещества, което води и до посегателства върху личността. Доста пациенти има
и за психиатричното отделение и случаите стават все повече. Деца посягат на родителите си и
тук възниква въпросът за възпитанието и какво правим ние като общество в тази посока“,
коментира д-р Жеков.
В хода на срещата екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в
Разград разкри подробности около създаването на защитена среда за жертвите. До края на
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октомври се очаквало да бъде завършен изграждащият се Кризисен център, с какъвто досега
регионът не разполагаше.
Припомнено бе, че Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград е
единственият съществуващ в страната до момента.
ОД на МВР-Разград работи по проблема с домашното насилие от 2009 година съвместно с
неправителствения сектор, прокуратурата и съда.
Мила КЮЛЮМОВА

Коментари

1

stoja  2 часа ago

Tozi problem s domasnite nasilia ne se razresava s diskusji no zakon koto sancionira
napadatelite ostro s zatvor domasnite nasilia ne samo u nas no navsikade po sveta problemite
sa izvesni alkoho droga ne virnost i
psysiceki problemi i oste bednosta e naj golemia proble u nas naprimer v francia ispania idrudi
strani zagivat ot ubistva povece ot 100 zeni i maze tozi problem moze da resi samo ES s pravni
zakini novaprosa e ce mnogo zeni ne se oplakvat na policita ot strah trabva da ima telfon koto
da bade povesen navsikade ivanaredno tova se lucva v upravlivastite lica koto imat dvoen
zivot i pari i chefove na predpritie i institucji koeto se narica exse vlas .
 Отговор
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