
                                                                      

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

ОБЩИНА БРУСАРЦИ 2013 Г. 

 

РАЗДЕЛ  І 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ И СТРУКТУРИ ЗА КООРДИНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

       Дейност           Отговорни органи и  

    партньори за изпълнение 

   Срок за 
изпълнение 

           Ориентация към резултати      Финансово 

    осигуряване 

1.Създаване на 
местна структура 
/екип/ за помощ и 
подкрепа на 
пострадали от 
домашно насилие 

Отговорен орган: Община 
Брусарци 

Партньори: ДСП-Брусарци, 
училища, Полицейски участък 
гр.Брусарци 

м. май 2013 г. Налична структура за координиране на 
политиките и управление на дейностите 
по превенция на домашното насилие и 
подкрепа на пострадалите от такова 

Не е необходимо 

 

РАЗДЕЛ  ІІ 



ПРЕВЕНЦИЯ 

ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА  ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

       Дейност                Отговорни органи и  

        партньори за изпълнение 

   Срок за 
изпълнение 

           Ориентация към резултати      Финансово 

    осигуряване 

1.Разпространение на 
инициативи, добри 
практики и 
механизми за защита 
на пострадалите от 
домашно насилие. 

Отговорен орган: ДСП-Брусарци 

Партньори: Община Брусарци, 
училища, Полицейски участък 
гр.Брусарци 

Постоянен  Улеснен достъп до информация за 
пострадалите от домашно насилие 
лица 

Не е необходимо 

2.Участие в 
Кампанията под 
мотото „Участвам 
и променям” 
посветена на 
повишаване на 
гражданските и 
социалните 
компетентности на 
учениците , децата и 
младежите 

Отговорен орган: Училищата на 
територията на общината 

Партньори: Община Брусарци, 
ДСП-Брусарци 

Май-октомври 
2013 г. 

Да се отговори на нарастналите 
потребности за развитие на социални 
умения у подрастващите и младежите 
и големия интерес на родителската 
общност , учителите и социалните 
работници към формите за 
осъществяване на гражданското 
образование на децата и младите хора 

Делегирани 
училищни 
бюджети 

Външно 
финансиране 

 

 

РАЗДЕЛ  ІІІ 



ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ,ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
МЕРКИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ  ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

       Дейност                Отговорни органи и  

        партньори за изпълнение 

   Срок за 
изпълнение 

           Ориентация към резултати      Финансово 

    осигуряване 

1. Семинар /кръгла 
маса/ по проблемите 
и практиките по 
прилагане на ЗЗДН и 
работа по случаи на 
домашно насилие  

Отговорен орган: Община 
Брусарци 

Партньори: ДСП-Брусарци, 
училища, Полицейски участък 
гр.Брусарци 

м.ноември 
2013 г. 

Повишаване  капацитета на 
служителите работещи по проблемите 
на домашното насилие. 

Повишена ефективност от прилагането 
на ЗЗДН и осигуряване на навременна и 
адекватна защита на пострадалите 
лица 

Не е необходимо 

2. Обучение на 
мултидисциплинарния 
екип в общината за 
приложение на 
Координационния 
механизъм за помощ 
и подкрепа на 
пострадали от 
домашно насилие 

Отговорен орган:  Поделенията 
на МВР 

Партньори: Община- Брусарци, 
ДСП-Брусарци, училища,  

м.декември 
2013 г. 

Изработване и прилагане на 
стандартизиран подход в изпълнение 
на дейностите по превенция и защита 
от домашно насилие 

Норвежки 
финансов 
механизъм 

 


