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На основание чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3, изр. I I ,
чл. 18, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното
насилие (ППЗЗДН) и протокол от 24.11.2014 г. на Комисията по чл. 14, ал. 1
от ППЗЗДН, назначена със Заповед № ЛС-04-1136/08.07.2014 г., изменена със
заповеди: № ЛС-04-1677/24.10.2014 г. и № ЛС-04-1692/28.10.2014 г. на
министъра на правосъдието,
»

НАРЕЖДАМ:

I. ОДОБРЯВАМ финансирането на оценените проекти въз основа
на критериите, посочени в чл. 16, ал. 1 от ППЗЗДН, и утвърдената със
Заповед № ЛС-04-1187/18.07.2014 г. на министъра на правосъдието
точкова система, класирани по получената обща комплексна оценка в
низходящ ред, както следва:
1. Проект „Прилагане на механизъм за сътрудничество със съдебните
органи при насочване към програми за помощ и подкрепа на лица,
пострадали от домашно насилие и специализирани програми за
извършители" с вх. № 15-00-250/29.08.2014 г. от фондация „Ес О Ес Семейства в риск" на стойност 37 315, 00 лв. - 100 точки;
2. Проект „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното
насилие" с вх. № 15-00-262/02.09.2014 г. от фондация „Джендър
алтернативи" на стойност 15 275, 00 лв. - 99 точки;
3. Проект „Прилагане на интегралния подход в превенцията и защитата от
домашно насилие. Обучителни програми за магистрати и програми за
подкрепа на пострадали" с вх. № 15-00-261/01.09.2014 г. от фондация
„Център Надя" на стойност 68 775, 00 лв. - 98 точки;
4. Проект „Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване
на хора, пострадали от насилие" с вх. № 15-00-248/28.08.2014 г. от
фондация „Асоциация Анимус на стойност 54 504, 00 лв. - 97 точки;
5. Проект „Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за
пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище,
Ловеч, Монтана и Гоце Делчев" с вх. № 15-00-258/01.09.2014 г. от
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сдружение „Алианс за защита от домашното насилие" и партньор
Асоциация „Деметра" на стойност 126 395, 00 лв. - 96 точки;
6. Проект „Повишаване на ефективността на институции и организации в
работата по превенция и защита от домашно насилие в област
Благоевград" с вх. № 15-00-254/01.09.2014 г. от сдружение „Знание,
успех, промяна" на стойност 30 005, 00 лв. - 95 точки;
7. Проект „Оптимизиране прилагането на законодателството за защита от
домашното насилие в област Русе" с вх. № 15-00-253/01.09.2014 г. от
сдружение „Център Динамика" на стойност 66 168, 50 лв. - 94 точки;
8. Проект „За силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие" с
вх. № 15-00-256/01.09.2014 г. от сдружение „Център на НПО - Разград"
на стойност 45 480, 00 лв. - 94 точки;
9. Проект „Целенасочено, ефективно и устойчиво противодействие на
домашното насилие" с вх. № 15-00-255/01.09.2014 г. от сдружение
„Център Мария" на стойност 29 700, 00 лв. - 94 точки;
10. Проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и
превенция на домашно насилие и разширяване дейността на експертен
регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област
Силистра" с вх. № 15-00-257/01.09.2014 г. от Женско сдружение
"Екатерина Каравелова" на стойност 33 151, 00 лв. - 94 точки;
11. Проект „Който бездейства става съучастник - заедно срещу домашното
насилие" с вх. № 15-00-247/27.08.2014 г. от фондация „П. У. Л. С." на
стойност 91 926, 00 лв. - 92 точки;
12. Проект „Обединени за справедливост - създаване на партньорска
мрежа за сигурност и ефективна защита срещу домашното насилие и
насилието основано на пола в градовете Плевен, Велико Търново и
София" с вх. № 15-00-259/01.09.2014 г. от сдружение „Център отворена
врата" и партньор фондация „Български център за джендър
изследвания" на стойност 79 894, 00 лв. - 92 точки;
13. Проект „Предоставяне на психологическа, социална и правна помощ на
жерти и извършители на домашно насилие от общините Айтос,
Карнобат, Поморие и Несебър" с вх. № 15-00-252/01.09.2014 г. от
сдружение „Равновесие" на стойност 39 169, 00 лв. - 90 точки;
14. Проект „Заедно срещу домашното насилие - предоставяне на
специализирани услуги за пострадали от домашно насилие, техните
близки и извършители на насилие и повишаване чувствителността на
магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на
жертвите на домашно насилие" с вх. № 15-00-246/25.08.2014 г. от
фондация „Х&Д Джендър Перспективи" на стойност 60 628, 20 лв.
- 89 точки;
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15. Проект „Срещу невидимото насилие" с вх. № 15-00-260/01.09.2014 г. от
фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА" на стойност 37
349,50 л в . - 88 точки.
II. ОТКАЗВАМ финансиране на следния проект:
1. Проект „Синдром на родителското отчуждение - предизвикателства и
решения (Подобряване работата на институциите по ЗЗДН, чрез
обучения и разработване на пилотна услуга за деца, засегнати от СРО и
техните родители)" с вх. № 15-00-249/28.08.2014 г. от фондация
„Фамилна зона" на стойност 49 431, 00 лв., - 17 точки по критерий
„Съответствие", поради получена ниска оценка /по-малко от 20 точки/
по посочения критерий, непозволяваща разглеждане и оценяване на
проекта по останалите критерии, съгласно утвърдените със Заповед №
ЛС-04-1187/18.07.2014 г. на министъра на правосъдието Насоки за
кандидатстване с проекти по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН за 2014 г.
III. Всички кандидати да бъдат уведомени за издаването на настоящата
заповед в 7-дневен срок от издаването й с писмо с обратна разписка.
IV. В срок до 20 работни дни кандидатите с одобрените за финансиране
проекти да представят в Министерството на правосъдието удостоверение от
Националната агенция по приходите, удостоверяващо липсата на неизпълнени
задължения - осигурителни вноски и данъци, в оригинал или нотариално
заверено копие.
Заповедта
подлежи
на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Контрол за изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция
„Съдебна и други специализирани дейности".

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
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