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проведена информационна среща в община Златарица  
 
 

     Днес, 14 септември 2022г. в зала на общински съвет на община Златарица се проведе 
информационна среща по проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на 
област Велико Търново”. 
     Срещата е заключителна по проекта и в нея се включиха представители на общинска 
администрация, секретаря на общината,  Д”СП”, здравен медиатор,  Районен инспектор, 
директор на образователна институция, екип по проекта. 
     На срещата беше представен от ръководителя на проекта, Людмила Цветанова, финансовият 
механизъм и програма Активни граждани България, екипът, ангажиран с изпълнението на 
инициативата и ключовите дейности, заложени в срока на изпълнение. 
     Специално място в срещата бе отделено за обсъждане на преминалите изнесени обучения и 
родителските групи. Участниците дават изключително висока обратна връзка за обученията, 
като организация, представяне и провеждане.  
     За родителските групи, здравните медиатори споделят, че участниците в тях продължават 
интензивно да поддържат контакти помежду си и да се търсят възможности за провеждане на 
нови срещи. 
     Секретарят на общината, г-жа Таня Лазарова, изказа благодарност към екипа и отправи 
предложение към Център „Мария“, да се изготви план-програма  за една година, която да се 
представи на общински съвет и дейностите, които са най-нужни на общината да продължат в 
партньорство с общинското ръководство през МКБППМН. Беше договорен едно месечен срок за 
изготвяне на проекто -споразумение и да се насрочи отделна работна среща за обсъждане на 
параметрите на сътрудничеството.  
     Срещата приключи с представяне на плана за мониторинг и изготвянето на анализ на 
резултатите, който да бъде представен на ръководството на общината.  
 


