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ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ 

село Стражец, община Разград, ул. “Москва” 26, http://woman-rz.org 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

ЗА 2019г. 

 

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ израсна 
значително за 15 години съществуване, като се превърна в местна ресурсна 
организация за  защита правата на жените в малките населени места. Кризисният 
център за пострадали от домашно насилие е готов след основен ремонт на 
сградата и в момента се търси финансиране за оборудване на новата услуга. 
Женската организация беше активен член на Областния съвет за превенция на 
домашното насилие в област Разград. Засилена беше дейността при 
организиране и участие в мобилни приемни за пострадали и извършители на 
домашно насилие в различни населени места на Лудогорието. Продължи 
партньорството с Център за съзидателно правосъдие и Младежки форум 2001 – 
Разград при превенция на домашното насилие.  

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е изпълнил успешно седем 
социални проекта, насочени към целевата група безработни жени, предимно от 
етнически малцинствен произход. Пред последните години Центърът за подкрепа 
на жени прилага програми за защита на правата на жените, превенция на 
домашното насилие и предоставяне на услуги за тях и семействата им. 
Сдружението администрира Център за жени, който предлага безплатни 
психологически, юридически и здравни консултации, образователни програми 
сред жените основно от ромски и турски произход.  

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ може да отчете 
най-сериозния успех за своето съществуване. Организацията привлече най-
голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград през 
2019г. (500000лв.). Извършени са основни ремонтни дейности в триетажна сграда 
на бивша здравна служба с цел откриване на нови социални услуги. Одобрен е 
проект на СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и СНЦ „Център за 
съзидателно правосъдие“, които предоставят социални услуги по закона за 
защита от домашното насилие. В резултат е сключен договор за финансиране 
ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. 
Направено е дарение от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за 
хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. (254 000 
долара).  

Извършен е ремонт и реконструкция на общински имот, масивна сграда за 
социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП). Подменени и ремонтирани са 
всички системи (електрическа, водоснабдителна, водопроводна); монтирана е 
локална пречиствателна станция в двора; изграден е нов покрив; подменена е 
дограмата, вратите; сменени са подовите настилки; оборудвани са изцяло нови 
санитарни помещения на всеки един от трите етажа с тоалетна; създадени са 
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условия за почивка на персонала; обособени са три спални помещения с баня и 
тоалетна всяко на трети етаж; обособена е кухня с пералня с оборудване на етаж 
трети. Подобрена е вертикалната планировка около сградата, като се оформена 
градина с озеленяване и е монтирана беседка. Оформена е обкръжаващата 
среда, като е изграден нов широк тротоар пред сградата и е изградена рампа за 
хора с физически увреждания на западния вход.  

Наблюдава се възходяща тенденция на заявили желание достатъчен брой 
потребители да бъдат настанени в социална услуга „Кризисен център за жертви 
на домашно насилие и трафик“.  

 

Целеви групи 2017г. 2018г. 2019г. 

Деца до 18г., жертви на насилие 3 4 7 

Лица, жертви на насилие 9 7 11 

общо 12 11 18 

От успешното осъществяване на проекта за кризисен център в село 
Стражец (договор N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project) имат интерес 
всички заинтересовани страни: Община Разград създава нова социална услуга в 
общността и получава основно ремонтирана триетажна сграда със социални 
функции, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Разград, 2017-2021; Кметство в село Стражец получава нова подобрена 
инфраструктура в сградата на бившата здравна служба; СНЦ „Център за 
съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ 
получават нови възможности за интегрирана подкрепа на пострадали и 
извършители на домашно насилие; Местната общност получава повече сигурност 
и възможности за социално включване за две уязвими групи – пострадали и 
извършители на домашно насилие.“ 

Предистория 

Идеята за подслон за пострадали от домашно насилие се заражда в 
Разград в началото на 21век. Преди повече от 10 години е прието решение на 
Общински съвет Разград за откриване на новата социална услуга, която да бъде 
държавно-делегирана дейност. Откриване на кризисен център за жертви на 
домашно насилие и трафик е приоритет за община Разград. Всяка година Кметът 
на община Разград предлага на Общински съвет Разград да подкрепи с гласуване 
мярка в Годишен план за развитие на социалните услуги: 
http://razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=274&lan
g=bg 

Кризисният център създава възможности за достоен и пълноценен начин на 
живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на жертви на 
домашно насилие, в това число и деца, чрез създаване и развитие на нова 
социална услуга в защитена и сигурна среда.  

Темата за създаването на Кризисен център в град Разград вълнува 
компетентните институции. Съдия Димитринка Купринджийска, председател на 
Районен съд - Исперих: „Увеличен е броя на заведените съдебни дела. През 
летните месеци има по 3-4 дела на дежурство на съдия. Организацията (б.а. 
Център на НПО в Разград) успя да запълни една ниша, като посещава малките 
населени места, отдалечени от административните центрове. Взаимодействието 
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между институциите е на много добро ниво. Относно Кризисния център – нуждата 
е крещяща, а в областния град е със задължителен характер.”1 

Областен съвет за превенция на домашното насилие, консултативен орган към 
областния управител на област Разград, е приел годишни отчети за 2016, 2017 и 
2018г., в които се съдържа подробна информация за брой пострадали от домашно 
насилие, извършители на насилие, налична инфраструктура, капацитет на 
институциите, успехи и предизвикателства. Набелязани са конкретни мерки за 
подобрение.  

Приоритет в дейността на ОСПДН е откриване на Кризисен център за 
жертви на домашно насилие и трафик, гласуван единодушно на годишното 
заседание на 08.04.2019г. ОСПДН редовно публикува информация за дейността 
на: http://www.rz.government.bg/bg/358 

Център за подкрепа на жени в село Стражец активно се включи в 
започналата през 2019г. мащабна информационна и образователна кампания „Да 
заключим домашното насилие“, чиято основна цел е ограничаване и 
намаляване на новия социален феномен във всичките му форми. Кампанията е 
инициатива на Център за съзидателно правосъдие, който има доказан опит през 
последните 15 години за превенция на домашното насилие в Лудогорието. 

Експерти на Център за подкрепа на жени в село Стражец организираха 
приемни и участваха в мобилни екипи в малките населени места, като 
предоставяха експертна помощ, подкрепа и консултации. 

„За област Разград социалните услуги, които предоставя женската 
организация са сериозен успех, тъй като жени в неравностойно социално 
положение от различните етнически малцинства получават услуги и подкрепа в 
различни области, както и възможност за участие в културни дейности за 
преодоляване на социалната изолация.“2 

„Проектните дейности на Сдружение „Център за подкрепа на жени в село 
Стражец” дават възможност на жените в неравностойно положение от региона да 
придобият знания и умения за упражняване на правата си, да получат 
квалифицирана помощ от специалисти, да се образоват, да участват активно в 
общественополезна дейност. Включването в дейности ги мотивира и насърчава 
да бъдат активни за развитие на техните местни общности и им помага за 
социална интеграция в обществото.“3 

Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” “… има обучен 
екип, притежава необходимия капацитет, ресурс и доказан опит за предоставяне 
на социални услуги и реализиране на проектни дейности за превенция на 
домашното насилие на територията на област Разград.”4 

Центърът за подкрепа на жени – с. Стражец успешно се развива като 
доставчик на социални услуги в общността. Центърът е включен в Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021; предоставя социалната 
услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за жени в неравностойно 

                                                 
1
 Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие." Център на НПО в 

Разград, с.51, 2015. 
2
 Препоръка от Радостина Неделчева, Директор на ДСП Разград, изх.1703-04-00-1071/28.04.2020г. 

3
 Препоръка от Гюнай Хюсмен, Областен управител на област Разград, изх.63-00-07-009/30.04.2020г. 

4
 Препоръка от Нуридин Мехмед, Кмет на с.Стражец, изх.019/30.04.2020г. 
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положение с. Стражец.”5. С това решение местният парламент за трети път вписа 
Сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, като доставчик на 
социални услуги в община Разград. 

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец се ползва с подчертано 
високо доверие сред населението на Стражец и останалите малки населени 
места на общината. Специфичния капацитет и профил на организацията я 
поставят в позицията на надежден представител на преобладаващите нагласи 
сред общността. 

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ е член на 
Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, 
консултативен орган към областния управител (2016г.-). Присъединява се към 
Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в 
област Разград (2011г.), подписан от 16 заинтересовани институции и две 
неправителствени организации. Участва активно с две местни граждански 
организации в създаването на Коалиция за промени в Закона за защита срещу 
домашното насилие (2008 г.). Центърът е реализирала три проекта за развитие на 
общността с подкрепата на Световния фонд на жените, САЩ (2008г.-2011г.). 
Гражданска коалиция за устойчиво използване на фондовете на Европейския 
съюз в България: http://bluelink.info/eu-funds/ (2007г.-). Организацията участва в 
Мрежата за социални услуги и националната мрежа “Полицията в близост до 
обществото”. Учредител на Националната мрежа за гражданско наблюдение на 
съда в България (2007г.-); член на Центъра на НПО (2005г.-2018г.). 

 

                                                 
5
 Приета с Решение № 314, Протокол № 23 от 04.04.2017 г. на Общински съвет Разград, стр.35, 

https://razgrad.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%8F/development-strategies 
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