
Социалните работници и полицейските служители в община Кубрат активно 

противодействат на домашното насилие 

 

Подкрепа на нуждаещи се 

граждани в условията на 

санитарни ограничения и 

засилваща се социална 

дистанция, отново е на дневен 

ред. В тази връзка 

сътрудничеството с 

професионалисти от 

институциите е определящо за 

успеха на борбата с новия 

социален феномен на местно 

и регионално ниво.  

Темата за домашното насилие 

обедини социални работници, 

полицейски служители и 

експерти, по време  на работна среща в град Кубрат. Домакин на поредната дискусия, 

организирана от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“, беше дирекция 

„Социално подпомагане“ град Кубрат. Социалната служба е активен участник в 

Местния механизъм за сътрудничество по прилагане на закона за защита от 

домашното насилие в област Разград (2011г.). 

Дискусията се организира след проведени работни срещи в Районен съд и Районно 

управление на МВР град Кубрат, на които се коментира актуалната ситуация в 

общините Кубрат и Завет, като се насочи внимание към засилване на 

сътрудничеството при санитарни ограничения. 

„Предизвикателството към нас сега, в условията на пандемия и ограничения, е да 

мобилизираме всички ресурси за дистанционна социална работа и консултиране, да 

използваме възможностите за подкрепа на неправителствените организации, да 

реорганизираме основната си дейност за децата и семействата с деца в риск, за да 

бъдем максимално полезни в разрешаване на сложните случаи на домашно насилие.“ 

С тези думи откри срещата Росица Калинова, директор на ДСП град Кубрат. Активно 

използване на информационните технологии за подкрепа на пострадали и 

извършители на домашно насилие. Как да се подобри координацията между всички 

участници в процеса на подпомагане и подкрепа, беше акцент в проведените 

разговори. Коментиран беше напредък и развитие на интересен случай с участие на 

пострадал от домашно насилие непълнолетен младеж, който има съдебна защита в 

момента. Предстои поредно съдебно заседание по закона за защита от домашно 

насилие по жалбата от директора на дирекция „Социално подпомагане“ град Кубрат, 

след получен сигнал от Държавна агенция за закрила на детето от пострадалото лице. 

Седемте общини на област Разград са в обхвата на ефективни услуги за 

противодействие на домашното насилие в настоящия момент. Малките населени места 



са фокус на интервенция в ситуация на пандемия. Консултативният център по 

проблемите на домашното насилие в Разград продължава да развива програми за 

мобилна социална работа и подкрепа, предоставят се онлайн консултации. 

Участниците в работната среща се обединиха около предложение за активно 

включване на образователните институции в процеса на превенция на домашното 

насилие в община Кубрат. Необходимо е да се обучат образователните специалисти и 

да се увеличи информираността сред подрастващите и младежите. Идентифициране и 

докладване на случаи на насилие, тормоз и агресия в учебните заведения са част от 

палитрата на съвременното младежко общество. Важно е да се насърчи учителската 

гилдия да информира и докладва своевременно на компетентните органи (отдел 

„Закрила на детето“, органите на МВР, прокуратура), за да се предприемат адекватни 

мерки. 

Сдружение „Младежки 

форум 2001 – Разград“ в 

партньорство със 

сдружение „Център за 

съзидателно правосъдие“ 

активно подкрепя местния 

потенциал в общините на 

област Разград да 

противодейства ефективно 

на новия социален 

феномен. Продължават 

мобилните приемни по 

места за улеснение на 

пострадалите и 

извършителите на 

домашно насилие от 

малките и отдалечени населени места в Лудогорието, с подкрепата на сдружение 

„Център за подкрепа на жени в село Стражец.“ 

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград оказва 

навременна помощ и се подпомага дейността на отделите „Закрила на детето“ в 

намиране на най-доброто решение на сложните житейски ситуации след поредния 

инцидент на домашно насилие. Мобилен екип от юристи, психолози и социални 

работници се отзовава на всеки сигнал за помощ при упражнено насилие в дома, 

включват се в разрешаване на казуси и заедно с останалите институции проследяват 

развитието на инцидента.  

Проект „Едно сърце – две лица” се осъществява от сдружение „Младежки форум 2001 

– Разград“, с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. Проектната 

инициатива се реализира от Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” и партньор 

сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“. Основна цел е укрепване 

капацитета на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ да предоставя качествени 

програми за превенция на домашно насилие чрез подкрепа и рехабилитация. 

 


