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През 2018 г. професионалната дейност на Главна дирекция 

“Изпълнение на наказанията” (ГДИН) беше насочена към утвърждаване на 

условия за хуманно третиране на правонарушителите чрез подобряване на 

материалните условия за живот, разширяване на ресоциализационните 

дейности и спазване на човешките им права. В тази връзка бяха  реализирани 

следните основни дейности: 

1. Засилване на контрола по изпълнение на възложените строително-

ремонтни дейности в МЛС във връзка с подобряване на жилищно-битовите 

условия. 

2. Оптимизиране на организационните взаимоотношения и 

отговорности между структурните звена и създаване на условия за 

ефективно управление на персонала. 

3. Имплементиране на иновативни и ефективни инструменти за 

оценка и управление на правонарушителите. Разширяване обхвата на 

ресоциализационните практики и мерки. 

4. Повишаване сигурността в местата за лишаване от свобода (МЛС).  

5. Засилване на международното сътрудничество и разширяване на 

партньорското взаимодействие със сходни организации в Европа. 

 

 Резултатите от дейността и настъпилите изменения се изразяват в 

следните направления: 

  

 

А. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ТЕНДЕНЦИИ  В 

ЗАТВОРНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ 

 

II. Статистически данни за затворническите групи и общности. 

 През отчетния период в затворите и поправителните домове са 

постъпили общо 5036 лица, а са напуснали 5352. От общия брой, по 

изтърпяване на наложеното наказание са освободени 3910 осъдени, условно 

предсрочно освободени (УПО) – 970, на друго основание - 442, починали - 

27, помилвани - 3 лишени от свобода. 

 Към 31.12.2018 г. прекъсване изпълнението на наказанието, на 

основание чл. 447 НПК, са ползвали 322 лишени от свобода. За някои от 

лицата прекъсването е удължавано повече от един път. Голяма част от 

молбите на лишените от свобода не са одобрени, поради липса на факти, 

доказващи отправените искания. Голям е броят на лицата, на които е 

прекъснато изпълнението на наказанието поради опасност от неоснователно 

задържане и поради семейни и здравословни причини. 

Запазва се тенденцията от последните години на намаляване на 

настанените в затворите и затворническите общежития (ЗО), като към 

31.12.2018 г. са били 6651  (в т.ч. чужди граждани), срещу 6988 в края на 
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2017 г., 7345 в края на 2016 г., 7408 в края на 2015 г., 7870 в края на 2014 г. 

и 8282 в края на 2013 г.  

Населеността по затвори, ЗО и арести в тях към 31.12.2018 г. е 

следната: 

 

Затвори и ЗО 
Брой места (на база     

4 м2 жил. площ) 

Брой лишени от 

свобода 

Сливен 378 213 

Белене 502 404 

Бобов дол 728 424 

Бургас 733 733 

Варна 599 520 

Враца  в т.ч. ПД - Враца 601 + 32 в ПД 427 + 24 в ПД 

Ловеч 971 672 

Пазарджик 449 317 

Плевен 365 382 

Пловдив 590 618 

София 1609 1333 

Стара Загора 680 584 

Общо: 8237 6651 

  

Запазва се тенденцията от миналата година за преодоляване на 

съществуващата пренаселеност в заведенията от закрит тип – от една страна 

намалява общият брой постъпили и настанени в МЛС, а от друга страна – 

увеличава се броя на преместените осъдени от закрит тип – нерецидивисти 

и рецидивисти, които отговарят на предвидените в закона изисквания, в ЗО 

от открит тип. Запазва се общата тенденция след промените в ЗИНЗС от м. 

февруари 2017 г. на увеличение на настанените лишени от свобода в ЗО от 

открит тип за сметка на настанените в закрит тип и на места се наблюдава 

недостиг на капацитета в открития тип. За решаването на този проблем през 

изминалата година се инициира процедура по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗИНЗС 

и се разкриха 2 затворнически общежития от открит тип към наличния 

сграден фонд на затворите в гр. Бургас и гр. Стара Загора.    

Обвиняемите и подсъдимите, настанени в затворите към 31.12.2018 г. 

са били 609 (в това число и чужди граждани), срещу 639 в края на 2017 г., 

591 в края на 2016 г., 689 в края на 2015 г., 669 в края на 2014 г. и 805 в края 

на 2013 г.  
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Броят на осъдените на доживотен затвор и доживотен затвор без 

замяна през последната година се запазва на фона на общата тенденция за 

увеличение, като към 31.12.2018 г. са 185, докато през 2017 г. са 187, в края 

на 2016 г. – 184,  в края на 2015 г. –174, в края на 2014 г. – 175 и в края на 

2013 г. – 168 осъдени. Те са разпределени, както следва: 

                                                                                                                                   

 

Затвор 
Доживотен 

затвор  

Доживотен затвор 

без замяна 
Общо 

Белене 10 5 15 

Бобов дол 4 4 8 

Бургас 13                9     22 

Варна 12 7 19 

Враца 10 2 12 

Ловеч 18 6 24 

Пазарджик 7 2 9 

Плевен 12 4 16 

Пловдив 7 3 10 

Сливен 4 0 4 

София 13 10 23 

Стара Загора 16 7 23 

О Б Щ О  126 59 185 

 

Най-голям е броя на осъдените с наложено за изтърпяване наказание 

лишаване от свобода от 1 до 3 години - 1873, следвани от изтърпяващите 

присъди в размер до 1 година – 1339, от 3 до 5 години – 942, от 5 до 10 

години – 825, от 10 до 15 години - 371 и т.н. Това несъмнено се отразява на 

текучеството на лишените от свобода, но за разлика от предходната година 

най-краткосрочните присъди не са най-многобройни. 

Тези данни потвърждават общата тенденция за динамичност при 

постъпващите и освобождавани лица, което от своя страна изисква по-

голяма ангажираност на инспекторите по социални дейности и 

възпитателна работа (ИСДВР) на входа и на изхода, както и системна 

целенасочена корекционна дейност.  

От общия брой лишени от свобода към 31.12.2018 г. 6438 са мъже, а 

213 са жени. Чуждите граждани са общо 161, от които 153 мъже и 8 жени. 

Най-много са настанените в затворите на възраст от 31 до 40 години 

(2060), следват тези от 41 до 50 години (1544), от 51 до 60 години (779), от 

26 до 30 години (758), от 22 до 25 години (344) и т.н. 

По критерии възраст обобщените данни показват, че се запазва 

тенденцията в МЛС да преобладават лица в активна трудова възраст и за тях 

най-често са характерни липсата на образование и квалификация, на 
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изградени трудови навици, умения за справяне с житейските проблеми, 

неблагоприятна семейна среда или липса на такава, формиран асоциален 

модел на поведение, липса на мотивация за законосъобразен начин на живот 

и др.  

 По вида на извършеното престъпление най-много са лишените от 

свобода извършители на кражба (1826), следват извършителите на грабеж 

(1016), убийство (832), наркотични вещества (620), измама (295), 

изнасилване (216), телесна повреда (200), блудство (120) и т.н. 

 

II. Тенденции в затворническите групи и общности. 

В началото на м. септември 2018 г. след извършване на необходимите 

ремонтни дейности Поправителния дом за непълнолетни младежи гр. 

Бойчиновци се премести в гр. Враца в непосредствена близост до затвора. 

Поправителния дом е с капацитет до 32 лица /24 лица към 31.12.2018 г./ при 

спазване нормата на чл. 43, ал. 4 от ЗИНЗС. Определени са 4 /четири/ зони 

за диференцирано настаняване на лицата, като във всяко едно има по две 

помещения. Във всяка зона има налични – санитарен възел, баня, монтиран 

бойлер и постоянен достъп до течаща вода и е определено място за хранене, 

с необходимите маси и столове. Осигурените санитарно-битови условия 

отговарят на съвременните изисквания за третиране на непълнолетни 

правонарушители и способстват за нормалното функциониране на 

поправителния дом. Затвърждава се общата тенденция за намаляване на 

непълнолетните лица в МЛС, като преобладаващата част от тях са осъдени 

за кражба или грабеж. При тях се увеличава броя на лицата, които не  

поддържат връзка с родителите си и са лишени от подкрепа не само по време 

на престоя си в поправителния дом, но и след това. Това от своя страна 

затруднява процеса на ресоциализация, както и запазване и развитие на 

постигнатите по време на престоя позитивни промени. Също така голям е 

броя на непълнолетните преминали вече през някаква институция –ДДЛРГ, 

СПИ, ВУИ. Много от тях имат дефицити в интелектуалното и личностовото 

развитие, обучавали са се в помощни училища или са на ресурсно 

подпомагане и се обучават по индивидуална програма. Високата степен на 

неграмотност сред непълнолетните затруднява последващото обучение и 

постигане на напредък.  

За отчетния период при разпределението на лишените от свобода е 

спазен принципа на диференцираното настаняване. Обособени са 

затворнически групи за новопостъпили лишени от свобода – приемно 

отделение, за настаняване на обвиняеми и подсъдими, за неработещи болни, 

за работещи и зона за повишена сигурност. В някои затвори са обособени 

групи за лица от категорията рецидивисти, за нерецидивисти и при 

настаняването е отчетена освен вторичната криминализация, размера на 

присъдата и режима на изтърпяване на наказанието, нивото на отчетения 
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риск от рецидив и вреди, характера на дейността, здравословния статус и не 

на последно място – психологическата съвместимост. 

Както и през предходния период, отново най-голям е делът на 

лишените от свобода от категорията рецидивисти. Това са лица, 

пребивавали в МЛС, които са запознати с условията и реда и вече са били 

обект на пенитенциарно третиране. Те съставляват основната част на 

общността и налагат своята субкултура над останалите лишени от свобода, 

което оказва съществено влияние на реализираната корекционна дейност.  

По отношение на разпределението на лицата по критерии 

образователен ценз и за настоящия отчетен период обобщените данни сочат, 

че основният дял отново са лишените от свобода с основно образование, 

следвани от лицата със средно образование. Съществен остава обаче и броят 

на осъдените без образователен ценз – 17,25 % от общата популация. При 

голяма част е налице и т.н. вторична неграмотност, тъй като, въпреки 

деклариран от лишеният от свобода завършен клас, в действителност лицето 

е практически неграмотно. С тази категория правонарушители се работи 

изключително трудно, тъй като голяма част от дейностите, които се 

прилагат изискват определено ниво на грамотност. Освен неграмотността, 

за тези лица е характерно и ниско ниво на интелектуално развитие, най-

често те са социално слаби лица и без помощ и подкрепа отвън. Предвид 

това, основните им цели са насочени към задоволяване на екзистенциални 

потребности. Това от своя страна ги прави силно уязвими и лесно 

манипулируеми. Също така те често са „инструмент“ за атакуване на 

администрацията или конкретен служител. 

По отношение на настанените в МЛС лица с висше образование, 

следва да бъде отчетено, че макар техният дял да е доста нисък – 2,81% от 

общата популация, тези лица могат да бъдат ресурс за активно 

сътрудничество на служителите и да бъдат включвани в структурираните 

самодейни затворнически органи. По този начин се създават предпоставки 

за недопускане на необосновани очаквания и претенции от останалите 

лишени от свобода, които могат да предизвикат напрежение и конфликти.  

Обобщените данни показват, че 52,70 % от затворническата общност 

е без професия (квалификация), респ. 47,30 % заявяват, че имат професия 

(квалификация). Практиката показва, че в действителност голяма част от 

лицата нямат почти никакви умения. Една част от тях заявяват наличие на 

умения и документ за професионална квалификация, но при изискването им 

и необходимостта да ги приложат се оказва, че такива липсват. В тази връзка 

от съществено значение е организирането и реализирането на 

квалификационни курсове в МЛС, с оглед тяхната ресоциализация. 

Ограмотяването и получаването на професионални умения от лишените от 

свобода увеличава възможностите им за просоциално включване след 

освобождаването им и влияе на мотивацията им за успех. Това допринася за 



9 

 

намаляване на риска от рецидив, осигурява позитивното им вграждане в 

обществото и повишава възможностите за активност на трудовия пазар. 

Липсата на професия (квалификация) от лишените от свобода води 

след себе си съществени затруднения при усвояване на освободените 

работни места за дейности, за които се изискват конкретни умения и 

компетенции. От друга страна утвърдените щатни длъжности за лишените 

от свобода, заети в обслужващата и комунално-битовата дейност са 

недостатъчни, за да бъде предоставена възможност на всеки желаещ да се 

включи в трудова дейност. Трудовата ангажираност на лишените от свобода 

е основен фактор, влияещ върху емоционалния климат и междуличностните 

отношения. Не малка част от осъдените са с прекъснати социални контакти 

и липсва материална подкрепа, което предопределя трудовото им 

ангажиране като единствен източник на финансиране. Също така трудовата 

дейност е и мощен стимул за лишените от свобода да спазват правилата за 

вътрешния ред и води до просоциална промяна в поведението им. 

Основните области, в които лицата полагат труд са обслужващата и 

комунално-битовата дейност, строителната дейност, селското стопанство, 

изработване на изделия на ишлеме и др. Осигуряването на работа на 

лишените от свобода актуализира трудовите им навици или води до 

изграждане на нови такива. Също така се снема натрупаното напрежение, 

понижава се нивото на конфликтните ситуации, подобрява се вътрешния 

микроклимат, намалява се риска от рецидив, променят се мотивите и 

нагласите за социално реализация след изтърпяване на наказанието и др. 

По признак религиозна принадлежност, характеристиките на 

общността е трудно да бъдат определени. Продължава да се наблюдава 

тенденцията една част от лишените от свобода да променят периодично 

изповядваната религия с оглед очаквани облаги. Въпреки, че повечето от 

лишените от свобода декларират религиозна принадлежност, между тях не 

съществува реално разделение по този признак. 

Запазва се и порочната тенденция за разпространение на наркотични 

вещества в МЛС, която е устойчива във времето, въпреки предприетите 

мерки от страна на ръководството на пенитенциарната система. Лицата със 

зависимости демонстрират силно негативно отношение към 

администрацията и се запазва тенденцията за самонаранявания, 

самоувреждания и заплахи от тяхна страна като начин да принудят 

служителите да отговорят на момента на нуждите и исканията им. 

Осъдените лица за производство, преработка, придобиване или държане на 

наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, склоняване 

или подпомагане другиго към употреба, за организиране, ръководство или 

финансиране на организирана престъпна група, за отглеждане на растения 

или за добиване, производство или преработване на наркотични вещества, 

оказват съществено влияние на затворническата общност. В тази връзка са 

налице опити за изграждане на канали за внасяне на наркотици, при което 
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нерядко осъдените лица включват свои близки. Това от своя страна спомага 

повишаването на употребата на ПАВ в МЛС. В резултат на това са налице 

случаи на повишена агресивност и неадекватно поведение след употреба на 

ПАВ. В общността се наблюдава и тенденция да се формират трайни групи 

на база интерес към снабдяване и разпространение на наркотични вещества. 

Въпреки предприетите мерки за предотвратяване внасянето им, групите 

организиращи разпространението им остават трайни. Предвид 

специфичните личностови особености на лицата употребяващи ПАВ, те 

оказват влияние върху психоклимата в затворническите общности. Също 

така се изисква повишено внимание от страна на служителите за 

предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в 

МЛС. 

В тази връзка, през втората половина на 2018 г. професионалното 

ръководство на ГДИН взе активно участие при изготвянето на Национална 

стратегия за борба с наркотиците за периода (2019 - 2023 г.), която предстои 

да бъде финализирана. Заложените конкретни мерки и дейности в 

стратегията ще позволят по-ефикасно противодействие и ограничаване в 

търсенето и предлагането на наркотици в МЛС. ГДИН ще продължи да 

оказва необходимото съдействие и сътрудничество на останалите 

организации и институции за изграждане на единна информационна 

система на обвързаност между институциите, които регистрират, набират 

информация и поддържат база данни, свързани с търсенето, предлагането и 

употребата на наркотични вещества.      

Преобладаващата част от лишените от свобода са с ниски 

икономически възможности, произхождат от бедни семейства и нямат 

финансова подкрепа. Запазват се наложените във времето основни цели на 

общността:  

- промяна на правния статус (УПО, замяна на режима в по-лек, 

прекатегоризация в условията на открит тип); получаване на награда 

/удължено свиждане, домашен отпуск/, помилване; прекъсване на 

наказанието; 

- ангажираност с трудова дейност, обучение, курсове за 

професионална квалификация, специализирани програми, полагане на 

доброволен неплатен труд с цел намаляване на срока на наказанието; 

- намаляване на режимните ограничения и постигане на известни 

привилегии като удължено гледане на телевизия, увеличаване престоя на 

открито през летните месеци, притежание на различни вещи; 

- подобряване на битовите условия, качеството на храната, по-богат 

асортимент от стоки в затворническия магазин;  

- по-безпрепятствено осъществяване на нерегламентирани дейности – 

притежаване и разпространение на забранени вещи, наркотици, алкохол, 

осъществяване на различни  възмездни услуги, хазарт и др.  
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За постигане на изложените цели, лишените от свобода използват 

различни похвати. С положителен аспект са спазването на установените 

правила и ред, активност при изпълнение плана на присъдата, участие в 

културно-масови, спортни мероприятия, дейности по хигиенизиране на 

спалните помещения и общите части, полагане на доброволен труд. По този 

начин лицата се стремят да бъдат забелязани и усилията им да бъдат 

възнаградени. Налице е обаче и друг начин за постигане на целите, а именно 

отправяне на обиди, клевети, заплахи и други срещу служители, с цел 

злепоставянето им, като лицето се представя за жертва. Този способ се 

използва от лица със силно изразено негативно отношение към 

институцията, когато не се задоволяват претенциите им. Други начини за 

постигане на целите са самонараняванията, обявяването на гладни стачки и 

др.  

Ценностната ориентация на лишените от свобода е насочена към 

удовлетворяване на потребителските нагласи, а именно уважаване от 

администрацията на всяко тяхно желание или претенция, без да се отчитат 

реалните възможности и необходимостта от лична активност и 

ангажираност в процесите, както и необходимостта да се спазват 

установените законови рамки. В резултат на това лишените от свобода 

обикновено пренебрегват факта, че имат задължения и акцентират на 

правата си, като считат че администрацията е длъжна да реализира всички 

предвидени в закона правни възможности, независимо от тяхното поведение 

и съпротива за участие в корекционни дейности.  

Обобщените данни показват основните характеристики на 

затворническите групи и общности – преобладават лицата с нисък социален 

статус, нисък образователен ценз, липса на трудови умения и затруднени 

взаимоотношения с близките си. Наблюдава се морална занемареност, 

пренебрегване и отхвърляне на нормите и опити за неглежиране на 

правилата и авторитета на институцията – МЛС. Нагласите им в повечето 

случаи са ориентирани към повтаряне на допуснати грешки и връщане в 

МЛС в един по-късен период. Тези осъдени показват стабилност на 

негативното си поведение, при едни и същи ситуации, постъпват по 

идентичен начин, което се дължи на затвърдени нравствено – негативни 

стереотипи и рефлексии. 

 

Б. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИШЕНИТЕ 

ОТ СВОБОДА В ЗАТВОРИТЕ 

 

I. Режимно-административна дейност. 

През отчетния период режимната дейност беше насочена към 

засилване на методическото ръководство контрол в местата за лишаване от 

свобода, уеднаквяване на положителните практики по прилагане на 

нормативните актове, модернизиране на системата за обработка на 
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постъпващата информация в направлението, повишаване на 

професионалната квалификация на служителите и намиране на начини и 

средства за стимулирането им.  

Поради настъпили изменения в правното положение на лишените от 

свобода през отчетния период са извършени 909 превода от един затвор в 

друг, срещу 897  през 2017 г., 1031 през 2016 г., 238 през 2015 г., 896 през 

2014 г. и 912 през 2013 г.  

Съгласно компетенциите им, дадени по чл. 64 ЗИНЗС, със заповеди 

на началниците на затвори през 2018 г. са преместени в ЗО от открит тип 

380. На основание чл. 64а НК с решения на съответните окръжни съдилища 

са преместени от заведения от открит тип в заведения от закрит тип 16 лица. 

По искане на лишени от свобода или по инициатива на 

затворническата администрация, спрямо 63 лица, със заповед на главния 

директор на ГДИН  е приложена разпоредбата на чл. 179 ЗИНЗС. През 2017 

г. тези заповеди са били 83,  през 2016 г. – 86, през 2015 г. – 59, през 2014 г. 

– 98, а през 2013 г. – 81 на брой. 

По реда на чл. 120 ЗИНЗС – 7 лишени от свобода са изолирани в 

единична килия за срок до два месеца без право на участие в колективни 

мероприятия. 

На основание чл. 248, ал. 1 ЗИНЗС 104 обвиняеми и подсъдими се 

държат в постоянно заключени помещения без право на участие в 

колективни мероприятия. 

По реда на чл. 60 ЗИНЗС, със заповед на началника на затвора,  34 

лишени от свобода са настанени в обособени отделения, предназначени за 

лица с висока степен на обществена опасност, страдащи от алкохолизъм или 

наркомания, лица с психически разстройства или уязвими лица. Наблюдава 

се рязко увеличаване на тази категория осъдени през отчетния период, които 

през 2017 г. са били 8 на брой. 

Към 31.12.2018 г. в МЛС са регистрирани 32 случая на неоснователно 

задържане на осъдени над определения от съда размер на наказанието, като 

в сравнение с предходните години по този показател се наблюдава леко 

увеличение – 2017 г. – 27 случая, 2016 г. – 33,  2015 г. – 40, 2014 г. – 46 и 

2013 г. – 55 случая. По затвори се разпределят, както следва: 

Белене – 0, Бобов дол – 0, Бургас - 2, Варна -  1, Враца  – 2, Ловеч – 1, 

Пазарджик – 0, Плевен – 1, Пловдив -  10, София – 13, Стара Загора – 0, 

Сливен – 2. 

Случаите на по-големи размери на неоснователно задържане не са 

характерни за 2018 година. Преобладават неоснователните задържания с 

продължителност до няколко дни. Изключение прави просрочването на 

наказанието на лишения от свобода Ефраим Шефкет Смаилов от затвора в 

гр. София в размер на 1 година, 2 месеца и 1 ден, поради късно приключило 

производство по екзекватура.  
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Причините за неоснователните задържания и през 2018 г. не се 

отличават от тези от предишните години. Най-голям е делът на 

несвоевременно зачетен предварителен арест и късно получени присъди и 

определения. По-малко са случаите, при които определеното от съда 

наказание е по-голямо по размер от предварителното задържане, както и 

късно зачетено изтърпяно наказание пробация, при определяне на общо 

наказание на основание чл. 23 и чл. 25 НК. Няма  случай на неоснователно 

задържане на лишени от свобода по вина на затворническата 

администрация.  

 Администрацията на затворите и ГДИН полагат значителни усилия за 

своевременно сигнализиране и съдействие на съда и прокуратурата за 

предотвратяване случаите на неоснователно задържане. 

През 2018 г. са подадени общо 1895 предложения и молби за УПО, 

като  970 лишени от свобода са освободени. 

 Различна е практиката в отделните затвори, свързана с обжалването 

от страна на  лишените от свобода на решенията на Окръжните съдилища 

пред съответните Апелативни съдилища, като например в затвора град 

Бобов дол срещу определения за отказ за условно предсрочно 

освобождаване са подадени 36 жалби. По-малко са обжалванията от страна 

на началниците са затвори, например в конкретния случай 9, а така също и 

протестите от страна на прокуратурата. Бургаски апелативен съд например 

е отменил условно предсрочното освобождаване постановено спрямо 3 

лишени от свобода от страна на Бургаски окръжен съд след протест на 

прокуратурата.  

Съгласно действащата нормативна уредба, на основание чл. 66 

ЗИНЗС, замяната на режима в по-лек се извършва със заповед на началника 

на съответното място за лишаване от свобода. По този ред е заменен режима 

на 1024 лишени от свобода, срещу 1327 лица през 2017 г. На 17 лишени от 

свобода е променен режима в по-тежък от първоначално определения от 

съда, а за 2017  г. са били 11, на 80 лишени от свобода е променен режима в 

по-тежък в рамките на първоначално определения от съда, като за 2017 г. са 

били 79.   

За отчетения период в сектор “Режимна дейност” в ГДИН са 

постъпили 1531 молби, /1216 от лишени от свобода и 315 от граждани/ 

свързани с правното положение на лишените от свобода. За изминалата 

година са депозирани и 196 жалби , от които 163 от лишени от свобода и 33 

от граждани. Общият брой за 2018 г. на молби и жалби е 1727. 

 От анализа прави впечатление, че е на лице увеличаване броят на 

молбите в сравнение с предходната година. Постъпилите молби са 

разгледани и решени в срок, а молителите своевременно са уведомени. 

За подчертана дисциплинираност, за постигнати успехи в работата и 

други положителни прояви,  са наградени 9245 лишени от свобода срещу 

9556 през 2017 г. 
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По време на ползваните награди “домашен отпуск” са допускани най-

често следните нарушения: лишените от свобода се връщат в затворите и ЗО 

в нетрезво състояние или след изтичане срока на дадената награда. 

Най-голям е броят на извършените от лишените от свобода 

дисциплинарни нарушения, свързани с неспазване на установените за тях 

правила, притежаване на мобилни апарати, упражняване на физическо 

насилие за разрешаване на конфликти, внасяне и държане на неразрешени 

предмети и неизпълнение на нарежданията и заповедите на съответните 

длъжностни лица. Следват извършване на възмездни услуги, неполагане на 

грижи за опазване на имуществото и употреба на спиртни напитки и 

наркотични вещества. Нарушенията, свързани с употреба на алкохол се 

извършват най-често на външни работни обекти, където възможностите за 

надзор на работещите лишени от свобода са по-малки. 

 Общият брой наложени наказания е 5285, а за предходната 2017 г. е 

5437. Най-голям е броят на наложените наказания “Извънредно дежурство 

за поддържане на чистотата и хигиената за срок до 7 дни” – на основание 

чл. 101, т. 2 ЗИНЗС - 1595. Следват наказанията “Лишаване от хранителна 

пратка” - на основание чл. 101, т. 5 ЗИНЗС – 1294, „Писмено 

предупреждение” - на основание чл. 101, т. 1 ЗИНЗС са 1088, “Изолиране в 

наказателна килия за срок до 14 денонощия” – на основание чл. 101, т. 7 

ЗИНЗС - 896. Наложените наказания „Забрана за участие в колективни 

мероприятия във и извън МЛС” - на основание чл. 101, т. 4 ЗИНЗС са 264. 

Сравнително малко се налагат наказанията “Изолиране в наказателна килия 

в извънработно време” – на основание чл. 101, т. 8 ЗИНЗС – 65, „Лишаване 

от право на месечен домашен отпуск на лишените от свобода, изтърпяващи 

наказания в ЗО от открит тип, за срок до 3 месеца” на основание чл. 101, т. 

6 ЗИНЗС – 44 и „Отмяна на награда, която не е ползвана”, на основание чл. 

101, т. 3 ЗИНЗС – 39.  

 Анализа на посочените данни показва чувствително намаление при 

налагането на дисциплинарното наказание “Изолиране в наказателна килия 

за срок до 14 денонощия”, респективно с почти същия брой увеличение при 

налагане на наказанието “Лишаване от хранителна пратка”. Този факт може 

да се обясни със законодателните промени в ЗИНЗС в сила от м. февруари 

2017 г., където са силно ограничени възможностите за налагане на най-

тежкото наказание, съгласно препоръките на КПИ. 

През отчетния период пред съответния съд са обжалвани 117 заповеди 

за налагане на дисциплинарни наказания, 21 жалби са уважени и заповедите 

отменени, респ. 96 заповеди са потвърдени.  

Пред главния директор на ГДИН са обжалвани 78 заповеди за 

налагане на дисциплинарни наказания, като 69 заповеди са потвърдени, а 9 

жалби са уважени и заповедите отменени.  

През 2018 г. са изготвени и изпратени до Комисията по помилването 

при Администрация на Президента на Република България общо 292 
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справки. С указ на Вицепрезидента на Република България са помилвани 3 

лишени от свобода. 

В същия период са изготвени общо 17700 справки по искане на 

оперативно - издирвателните служби на МВР, органите на съдебната власт 

и съдебни изпълнители, касаещи престой на лишени от свобода, обвиняеми 

и подсъдими в арести, затвори и ЗО.    

През отчетния период се проведоха семинари и обучения, тематични, 

комплексни и дисциплинарни проверки с участието на служители от 

режимното направление. Повиши се осезаемо качеството на работа по 

отношение на обработката на досиетата и отчетните картони на лишените 

от свобода. 
 

II. Социална дейност и възпитателна работа с 

правонарушителите (СДВРП). 

През 2018 г. основните дейности в направлението бяха насочени към 

подобряване на ефективността на социално-възпитателната дейност в 

местата за лишаване от свобода, създаване на условия за по-висока 

ангажираност на свободното време на лишените от свобода и включването 

им в различни културно-информационни, творчески и спортни дейности. 

Една от приоритетните области е и развитието на образователно-

квалификационните дейности, като се подобрят и разширят 

образователните услуги в местата за лишаване от свобода. Важен аспект от 

дейността бе осъществяването на контролно-методическа дейност по 

отношение на цялостното провеждане на социално-възпитателната дейност 

в местата за лишаване от свобода, както и популяризирането на добрите 

практики. 

1. Контролно-методическа и аналитична дейност.  

Съгласно утвърдения за 2018 г. план се извършиха проверки в три 

териториални поделения на ГДИН – затвора Пловдив, затвора гр. Бургас и 

затвора гр. Белене. Във връзка с инциденти с лишени от свобода и 

установяване на дисциплинарни нарушения от служители през отчетния 

период са извършени проверки и в затвора в гр. София, Пазарджик, 

Пловдив, Ловеч и Варна.  

През отчетния период са обобщени получените от затворите данни за 

проведени културно-информационни, спортни и религиозни дейности във 

връзка с честването на различни празници през годината.  

Взето е активно участие при изготвянето на Плана за изпълнение на 

приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на 

престъпността за периода 2016-2018 г. Изготвена е номенклатурата, касаеща 

дейността на направлението и са издадени разрешения за достъп на 

студенти, на НПО за провеждане на спортни и други мероприятия. 

Своевременно са изготвяни доклади, относно електронния 

мониторинг и радикализацията в МЛС до Дирекция „Международно правно 
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сътрудничество и Европейски въпроси“ при Министерство на 

правосъдието. Регулярно са предоставени доклади, относно дейността с 

наркозависимите до Център за развитие на демокрацията, попълнен е 

годишния въпросник на ООН по наркотичните вещества, предоставена е 

информация до МП във връзка с Резолюция 58/5 на Комисията по 

наркотични вещества „Подпомагане на сътрудничеството между органите 

на здравеопазването и правосъдието при намирането на алтернативни мерки 

на осъждането и налагане на наказания за леки престъпления, свързани с 

наркотични вещества“. 

През 2018 г. се проведоха работни срещи с началниците на сектор 

СДВР и директорите на училищата към местата за лишаване от свобода за 

отчет на приключилата учебна 2017/2018 година, преглед на дейностите 

свързани с организацията за успешно започване на новата учебна година и 

разглеждане на актуални проблеми.   

През 2018 г. беше извършен преглед на постъпилите документи на 

кандидат учениците лишени от свобода за включване в учебната дейност. За 

учебната 2018/2019 г., бяха разгледани молби на лишени от свобода от 

затворите, където не се предлага съответната образователна степен. 

Мотивите за отказ на неодобрените кандидати за ученици са поради правен 

статус, режимни съображения, дефицити в поведението и не на последно 

място поради липсата на леглова база в затвора в гр. Стара Загора и затвора 

гр. Враца, което обуслови невъзможността за нов прием на ученици. 

Одобрените лишени от свобода са преведени и записани в училищата в срок.  

 

2. Контакти и взаимодействие с държавни институции и 

неправителствени организации.  

През изминалата година направлението успешно си сътрудничи с 

държавни институции и неправителствени организации. Изготвяни и 

своевременно са изпращани материали и доклади до Министерство на 

правосъдието, Омбудсмана на Република България, Комитета по 

предотвратяване на изтезанията, Български хелзинкски комитет, Комисията 

за защита от дискриминация и други. 

През 2018 г. са разгледани и дадени становища на молби за достъп до 

затворите от различни неправителствен организации, както и за провеждане 

на студентски практики по поделенията.  

Своевременно са изготвяни отговори до министъра на правосъдието 

на поставени от народни представители въпроси. 

През 2018 г. служителите на сектор СДВР взеха участие в 

заключително представяне на програмите и дейностите по проекти във 

връзка с НФМ.  

 

3. Дейности, свързани с правния и социален статус на 

лишените от свобода. 
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За изминалата година в сектора са постъпили 897 преписки /за 2017 г.- 

760/, от които са отработени 253 жалби на лишени от свобода / за 2017 г. - 

171/, 34 жалби на граждани /за 2017 г. - 47/, 141 молби от лишени от свобода 

/за 2017 г.- 241/ и 33 молби от граждани /за 2017 г.- 21/. По всяка една от тях 

е извършена проверка и е дадено становище и отговор. Отчита се 

повишаване броя на постъпилите жалби свързани с правния и социален 

статус на лишените от свобода – замяна на режима, преместване в 

затворническо заведение от по-лек тип, условно предсрочно освобождаване, 

поощрения, назначаване на работа, полагане на доброволен труд, 

обучителните дейности, както и с разрешаване на различни 

междуличностни конфликти. Молбите постъпили през годината са 

намалели драстично. Основна част от молбите и жалбите са неоснователни. 

През отчетния период секторът е работил и по 436 други преписки. 

 

4. Дейности по приема на новопостъпили лишени от свобода. 

При обобщаване на данните за затворническата популация, се отчита 

сериозно намаляване на   общия брой на новопостъпилите в МЛС и броя на 

задържаните лица, като вероятна причина, основно може да се посочат 

демографските процеси в страната.  

Приемането и настаняването на новопостъпилите лишени от свобода 

в затворите се осъществява съгласно законовите изисквания. За времето на 

престой в приемно отделение с новоприетите лишени от свобода е 

провеждана индивидуално-консултативната работа, която се изразява в 

предоставяне на информация за правилата на третиране, в зависимост от 

категорията на лишените от свобода, за правните им възможности да 

получават и изпращат своята кореспонденция, за провеждане на телефонни 

разговори и свиждания. Лицата са запознати с актуалния списък за 

разрешените вещи, ЗИНЗС/ППЗИНЗС, както и с регламентираните начини 

за отправяне на молби и жалби до различни институции и органи. В приемно 

отделение ИСДВР са предоставили и актуална информация за 

възможностите, които предлага съответния затвор – образователни и 

корекционни програми, спорт, културно-масови мероприятия, религиозна 

дейност и други. Оказана е и помощ при решаване на неотложни лични 

проблеми на лишените от свобода. Също така е поставен акцент върху 

процеса на адаптация и интегриране на новопосъпилите в групите на 

лишените от свобода. Сериозно внимание е обърнато на лишените от 

свобода, които за първи път попадат в МЛС и изпитват по-сериозни 

трудности в адаптацията, както и на постъпващите лица с определена степен 

на зависимост от психоактивни вещества.  

Във всички затвори е реализирана програмата за „Адаптация”, както 

групово, така и индивидуално, като през 2018 г. са включени всички 

новопостъпили лица. Прилагането й се извършва съобразно методическите 

указания на ГДИН и чрез прилагане на мултимедиен вариант, но видно от 
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постъпилата информация част от новоприетите затворници, не са 

преминали през нея.   

През отчетния период са изготвени 5101 оценки на риска от рецидив 

и вреди и 3329 първоначални доклада, в сравнение с изминалата година, 

когато общият брой на оценката е бил 6373, а на докладите 4003. 

 

5. Дейности в основния период от изтърпяване на наказанието 

лишаване от свобода. 

5.1. Индивидуално-възпитателна работа. 

Работата по адаптацията продължава и при настаняване в група. С 

постъпващите за първи път в затвора е работено по-задълбочено, поради 

затруднената адаптация при попадане в нова, непозната за тях среда. Акцент 

в работата е поставен и при лишените от свобода с висок риск от сериозни 

вреди - осъдени за сексуални престъпления срещу малолетни, с 

хомосексуални прояви, склонни към суицидни действия, с висока агресия и 

други. 

Съобразно действащите разпоредби за всяко едно осъдено лице е 

изготвен план на присъдата, в който заложените цели са свързани с 

регистрираните дефицитни зони и потребности в оценката на 

правонарушителя и са насочени към снижаване на първоначално 

определения риск от рецидив и вреди. Сред основните цели, заложени в 

плана на присъдата са промяна на нагласите и отношението към 

правонарушението, промяна на начина на живот и обкръжение, справяне 

със зависимости и подобряване на уменията за мислене. Наред с това са 

възниквали и други специфични за отделните лишени от свобода нужди, 

които са решавани предимно с индивидуална работа. Тя се провежда 

ежедневно с всички нуждаещи се и желаещи лишени от свобода. Най-често 

консултирането се осъществява по повод решаване на актуален битов 

проблем; съдействие за връзка с близки; разясняване на правния статус и 

конкретни насоки за облекчаването му; насоки и съдействие за 

осъществяване на връзки с външни институции и организации за решаване 

на конкретен проблем; подкрепа за справяне със задълженията и 

ограниченията, наложени от средата; медиации за решаване на 

междуличностни конфликти, превенция на бъдещи такива и управлението 

им; подкрепа на емоционално лабилни лица, склонни към изпадане в 

депресивни състояния и суицидни мисли; работа по овладяване на кризисни 

ситуации; работа върху дисциплинарни преписки; обсъждане на 

алтернативи за смислено и безпроблемно изтърпяване на наложеното 

наказание лишаване от свобода; мотивация за активно включване в 

предлаганите дейности за личностово развитие и съхраняване от 

негативното влияние на средата; формиране на социално приемливо 

поведение и приобщаване към ценностите на обществото и законосъобразен 

начин на живот, въпроси касаещи здравословното състояние на лицето и 
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други. При извършването на тази дейност се спазва договорното начало, в 

което ИСДВР се придържат към конкретни и реалистични цели, свързани с 

принципа за прогресивната система при изтърпяване на наказанието. 

За отчетния период са планирани 3225 присъди, направени са 2567 

препланирания, в 2240 случая е регистриран снижен риск, от които 1590    от 

рецидив и 650 от вреди. В сравнение с 2017 г. планираните присъди са 4200, 

направени са 2946 препланирания. 2662 са случаите на регистриран снижен 

риск, от които 1901 от рецидив и 761 от вреди. В затвора в град София са 

отчетени 36 случая на завишаване на риска от рецидив и вреди, от лишени 

от свобода системни нарушения на реда и правилата.  За осъдените под 6 

месеца лишаване от свобода дейностите са насочени приоритетно към 

тяхното съхранително третиране в МЛС и снижаване на риска от вреди по 

отношение на служителите и останалите осъдени. 

 

5.2. Специализирана групова работа. 

Корекционата работа е насочена главно към лишените от свобода с 

влязла в сила присъда. Програмите са насочени към интервенция върху 

определена зона на личностен дефицит съобразно оценката на 

правонарушителя. Чрез тях се работи с повече лишени от свобода и са 

насочени към определени рискови групи – наркозависими лишени от 

свобода, осъдени с нисък самоконтрол и изразени агресивни нагласи или 

конфликтни личности, работа с доживотно осъдени и т.н. На фона на ниския 

интелектуален ресурс на затворническата общност този вид дейност има 

съществено значение в работа. От една страна служителите са обучени и 

имат необходимите знания и умения да вършат тази работа професионално. 

От друга страна дори и с нисък интелектуален ресурс, включените лица се 

доближават до нещо различно, което може да ги стимулира да развият 

конкретни умения. Чрез реализирането на специализираните програми за 

въздействие се допринася за постигане на различни позитивни промени в 

поведението на лишените от свобода, като намаляват агресивните прояви; 

постига се по-добър самоконтрол и регулиране на импулсивността; чрез 

предоставяне на нова информация се удовлетворяват потребностите на 

осъдените лица за усвояване на нещо ново; научават се нови и 

социалноприемливи начини за комуникация, чрез репетирането на нови 

ролеви модели на поведение; актуализират се наличните ресурси и се 

извеждат на преден план просоциалните нагласи на всеки един лишен от 

свобода. Също така специализираните програми за въздействие 

благоприятстват балансирането на самооценката на лишените от свобода, 

което води до по-адекватни претенции. Повишава се мотивацията за успех, 

целеполагането и планирането достигат реални измерения и обхват. 

Разширява се алтернативността при вземането на конкретни решения и в 

известна степен се намаляват и вредите от употребата на наркотични 

вещества.  



20 

 

През изтеклата година в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаляване 

на прилаганите програми в МЛС, но се отчита положителна тенденция 

свързана с увеличаването на броя на лицата участващи в тях.  

През 2018 г. реализираните програми в затворите са, както следва: 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ - 2018 г. 

 

№ затвор/ПД бр. програми преминали ЛС 

1 БЕЛЕНЕ 8 59 

2 БОБОВ ДОЛ 0 0 

3 БУРГАС 10 80 

4 ВАРНА 4 31 

5 ВРАЦА 9 87 

6 ЛОВЕЧ 18 131 

7 ПАЗАРДЖИК 4 44 

8 ПЛЕВЕН 13 126 

9 ПЛОВДИВ 14 46 

10 СЛИВЕН 5 39 

11 СОФИЯ 4 130 

12 СТАРА ЗАГОРА 9 77 

13 ПДНМ 5 28 

  общо 103 878 

 

Най-често реализираните програмите в МЛС са: „Умения за мислене”, 

„Насърчаване на толерантността“, „Толерантност в затвора, толерантност в 

живота“, „Краткосрочна програма за работа с наркозависими лица“, “Живот 

на свобода - предизвикателства и избор“, “Позитивно бащинство“, 

“Овладяване на социални умения и адекватно поведение на трудовия пазар“, 

„Умения за безопасно шофиране“, “Работа с лишени от свобода с ниско 

интелектуално ниво“ и др. 

В ПД към затвора в гр. Враца продължава реализирането на  

специализираната арт-програма „Арти”. Програмата е насочена към 

формиране на умения за овладяване и разреждане на афективни състояния 

при лишени от свобода чрез арт-терапия. Програмата цели чрез 

художествена дейност да се развие емпатия, позитивни взаимоотношения в 

групата и чувството за самоконтрол. Друга цел на програмата е 

преодоляване на конфликтността, раздразнителността, потиснатостта и 

проявите на страх. В програмата са включени лишени от свобода, 

извършители на престъпления срещу личността. 
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Поради нарастващия брой осъдени по чл. 343, б. „б“ и „в“ НК се налага 

прилагането и на такъв вид програми, който да отговаря на конкретния 

личностен дефицит.  

Специализирани програми с подобна насоченост се провеждат в 

затворите в гр. Варна, в гр. Белене, в гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Враца. В 

затвора в гр. Стара Загора продължава сътрудничеството с Фондация 

„Анонимни алкохолици“, които вземат дейно участие в обучения на тема 

„Отговорно шофиране“. В тази връзка са проведени и програмите 

„Шофиране след употреба на алкохол“ и „Формиране на умения за 

безопасно шофиране“. Групата е отворена, функционира през цялата година 

и вече има случаи след изтърпяване на присъдата лишени от свобода да 

търсят и посещават сбирките в града. През отчетния период са проведени 

две открити сбирки с участието на международни представители на 

фондацията, както и лица вече изтърпели наказанието си „лишаване от 

свобода“. В затворите в гр. София и в гр. Бургас също с помощта на 

Фондация „Анонимни алкохолици“ са  сформирани групи за взаимопомощ, 

които провежда ежеседмични срещи с лишени от свобода.  

За стимулиране на културен, междуетнически и междурелигиозен 

диалог се реализират корекционни програми за превенция на 

междуетническото насилие и формиране на толерантност към различията. 

Реализирани са програмите „Насърчаване на толерантността“,  

„Толерантност в затвора, толерантност в живота“ и „Намаляване на 

етническото насилие и насърчаване на толерантност“.  

Видно от представените отчети в местата за лишаване от свобода се 

запазва тенденцията за нарастване броя на новопостъпили лишени от 

свобода, които злоупотребяват със синтетични наркотици. 

Диагностицирането им е затруднено, защото те не се самозаявяват, 

отхвърлят вероятността да формират зависимост и не отчитат вредните 

последици, дори само при епизодична употреба. Също така постъпват и 

голям брой лица, които са с наркотична зависимост, включени в метадонова 

програма, както и такива с тежка абстиненция. В тази връзка се използва 

правната възможност, лишените от свобода да бъдат превеждани за лечение 

в СБАЛЛС към затвора в гр. Ловеч при изявено от тяхна страна желание. 

През изтеклата година средносрочната програма за работа с 

наркозависими лишени от свобода отново не е провеждана, както и през 

2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Съобразно времевата 

продължителност на програмите за наркотично зависими лица, се 

реализират такива с по-кратковременен характер. Това е обяснимо от гледна 

точка на ежедневната натовареност на социалните работници и 

психолозите, както и краткосрочните присъди, което създава затруднения за 

включване на лицата в по-дългосрочни програми.  

Краткосрочната програма за работа с наркозависими лица е 

реализирана в затворите в гр. Белене, Ловеч, Стара Загора, София и Бургас, 
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а в затвора в гр. Варна е проведена програмата „Изграждане и позитивиране 

на адекватни социални умения у правонарушители с проблемна употреба на 

наркотици“ съвместно със сдружение“Алтруист“. 

На територията на затвора в гр. Пловдив се провеждат допълнително 4-

ри програми за работа със зависими, включително и по проект „Пловдив 2019 

г. европейска столица на културата“ на сдружение „Обединени 

професионалисти за устойчиво развитие“. 

 С разрешение на ГДИН, през отчетения период в МЛС са реализирани 

голям брой допълнителни специализирани програми с участие на 

представители на НПО, което се приема добре от лишените от свобода и 

повишава мотивацията им за участие.  

В затворите в градовете Белене, Враца, Пазарджик, Плевен, Бургас и 

ПД към затвора в гр. Враца се реализират различни програми за обучение в 

практиката. Те са насочена към формиране на определени професионални 

умения в животновъдство, растениевъдство, озеленяване, производство на 

кошери и рамки за кошери, строителство и др. 

В затворите в гр. Бобов дол, Белене  и ЗО „Средна гора” към затвора в 

гр. Пазарджик, за поредна година функционират клубове по интереси, в 

които се провеждат курсове по агроземеделие, целящ придобиването на 

теоретични и практически занятия по отглеждане на зеленчуци. 

В ЗО „Атлант” към затвора в гр. Ловеч се прилагат три образователни 

програми – по овощарство, оказване на долекарска помощ и за 

ограмотяване.  

По отношение на проведените групови дейности в крайния етап от 

изтърпяване на наказанието следва да се отбележи, че без изключение във 

всички затвори се провеждат специализирани програми подпомагащи 

ресоциализацията на лишените от свобода: „Подготовка живот на свобода“ 

и „Живот на свобода – предизвикателства и избор“ и „Шанс за нов живот“. 

 

 5.3. Общопенитенциарни дейности. 

          Културно-информационните, спортни и религиозни дейности в 

затворите са насочени към ангажирането на свободното време на лишените 

от свобода, ограничаването на субкултуралната активност в 

затворническите общности и формиране на определени социални умения.  

През изминалия период се наблюдава голямо разнообразие на 

културно-информационните дейности и тяхната съдържателност. 

           За проведените мероприятия и дейности във връзка с честванията на 

празниците са привличани все повече външни експерти и изпълнители, 

присъствали са различни общественици и представители на 

неправителствени организации. Реализирането на тези дейностите се 

подпомага също и от училищата към затворите и ПД, както и самодейните 

затворнически органи. В почти всички празнични програми се включват 

познавателни игри и тематични викторини с награди, подготвени от самите 
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лишени от свобода, като се използват материали осигурени от ИСДВР. Тези 

дейности внасят разнообразие, стимулират активността на лишените от 

свобода и привличат повече публика. 

Съществена част в изпълнение на приоритетните задачи по 

третирането на лишените от свобода представлява осъществяването на 

разнообразни по форма и съдържание културно-информационни дейности. 

Те дават възможност за постигане на един значителен обем на дейности по 

осмисляне на свободното време на лишените от свобода. На практика, 

благодарение на разнообразието на организираните форми на културно-

информационна и творческа дейност, ежедневно се осигурява възможност 

на лишените от свобода неработещи, да пребивават извън спалните 

помещения и да придобиват нови знания и умения. 

Масовият характер на тези мероприятия създава възможност за 

включване на голям брой лишени от свобода и допринасят съществено за 

балансиране на настроенията и нагласите в затворническите общности, 

стимулират се позитивни емоции, ангажира се вниманието им. Сред 

основните форми са провеждането на викторини, информационни беседи, 

конкурси, реализират се театрални постановки с лишени от свобода и се 

организират изложби, изготвят се информационни табла от самите осъдени 

лица, прожектират се филми, пряко свързани с празниците.  

И през тази година в затворите тържествено са отбелязани празниците 

Васильовден, Йордановден, Ивановден и ромската Нова година Василица 

/Банго Васил/.  

По повод Великден и съпътстващите го празници, Денят на 

храбростта и Денят на славянската писменост и култура са изработени 

информационни табла, предоставена е възможност на лишените от свобода 

да спазят традицията за постене, както и за боядисване на великденски яйца, 

организирани са конкурси, изложби, изработени са икони и картини. 

Проведени са информационни беседи и викторини по случай Деня на 

шегата, Гергьовден, Великден и Деня на славянската писменост и култура.  

  Издадени са празнични броеве на затворническите вестници. 

Организирани са тържества по случай приключването на учебната година. 

По повод честването на празниците, за лишените от свобода е предоставена 

възможност за получаването на допълнителни хранителни пратки по време 

на свиждане. В празничните дни е разрешено удължено ползване на 

електричеството, за проследяване на празничните телевизионни програми.  

При планиране на свободното време, лишените от свобода в затвора 

гр. Белене бяха ангажирани с рисуване, конкурси, театрални и музикални 

постановки, кинолектории, развлекателни програми, групови състезания, 

беседи на разнообразна тематика, спортни турнири, срещи с представители 

на външни институции и деятели на спорта и др. мероприятия, ангажиращи 

свободното им време. 
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На няколко пъти, бяха реализирани самостоятелни изложби на 

картини от лишени от свобода в  групите, както и под формата на конкурси 

по случай „Свети Валентин“ и „Трифон Зарезан“, 8-ми март, 24-ти май, 6-

ти Септември и  Деня на семейството. 

Реализирани бяха различни по вид дейности на Клубовете по 

интереси. Някои лишени от свобода бяха ангажирани в изработването на 

мартеници, картички, празнични украси и информационни табла. 

По изготвената от лишения от свобода Сунай Ремзи Мехмед 

програма за самопомощ на българските затворници „Програма от А до Я 

/Програма за самокоригиране на българските затворници – работа с 

рецидивисти/” бяха реализирани няколко модула в следобедните часове, 

основно с лишени от свобода ученици през учебната година, както и под 

формата на „Лятно училище“ за лишените от свобода, настанени в затвора 

Белене. 

Някои лишени от свобода бяха включвани в обучения за 

придобиване на елементарни умения в областта на животновъдство, 

растениевъдство, готварство, дърводелство, строителство, овощарство, 

градинарство и др., в резултат на което усвоиха полезни умения и навици. 

През изминалият период в затвора гр. Бобов дол са провеждани   

мероприятия във връзка с различни християнски и национални празници.  

Организирането  на мероприятия  по групите в известна степен дава 

възможност за персонална изява на лишените от свобода и успява да 

балансира настроенията и процесите в общността предвид факта,че голяма 

част от тези мероприятия са по тяхна инициатива.  

- Отбелязване на  ромската Нова година с прочитане на лекционен  

материал;       

- Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски;  

- Отбелязване на годишнината от Освобождението на България от турско 

робство; 

- Организиране на конкурс за най-красиво боядисано Великденско яйце; 

- Отбелязване на християнския празник  Гергьовден; 

- 24 май –Ден на славянската писменост и култура; 

- 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България от турско 

робство; 

- През летния период на мястото за престой на открито беше направена 

открита библиотека  под надслов „Вземи, прочети и върни”; 

- Във връзка с Коледните и Новогодишни празници бяха  организирани 

конкурси за есе на тема: „Нова година – нов късмет”, за най-красиво 

изработена коледна и новогодишна картичка и плакат. Отличилите се 

участници бяха стимулирани с предметни награди.   

В затвора в гр. Бургас културно-информационните дейности се 

реализират и чрез честване на бележити дати и годишнини, официални и 

религиозни празници.  
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Гарантиран е достъп на всички лишени от свобода до средствата за 

масова информация основно радио и телевизия. Пълноценно се използва 

кабелната телевизия. Окабелени са всички спални помещения в затвора и са 

подсигурени достатъчно изводи за подвключване на телевизионни 

приемници. 

Месечно се планират и осъществяват образователни и културно-

масови мероприятия, свързани със значими събития, в които участват 

осъдените. Под контрола на ИСДВР и по план ежеседмично се провежда  

„Кинолектория” в групите на обвиняеми и подсъдими. 

Със съдействието на учителите от училището към затвора 

тържествено с литературно – художествени програми се отбелязват 

национални и официални празници в страната. По групи се провеждат 

беседи по повод годишнини от значими исторически събития. Клубната 

форма на дейности с разнообразна насоченост е една от многото варианти, 

използвани от администрацията, за осмисляне на свободното време на 

настанените в институцията лица.В затвора Бургас през изминалия период 

са  функционирали 6 клуба, обхващащи 80 лишени от свобода. 

Дейностите свързани с вградено обучение в  практика, допринасят за 

позитивно ангажиране на свободното време на лишените от свобода,  

развитие на умения в трудовия процес, необходими в живота на свобода. 

          Затворът в гр. Бургас разполага с библиотека, чиято дейност е 

организирана така, че всички лишени от свобода да имат достъп до нея.  

Тя разполага с художествена, правна, религиозна литература от български и 

чужди автори. По случай 24 май-деня на славянската писменост и култура 

сектор „СДВР“ за пореден път осъществи дарителска акция „Подари книга“ 

за затворническата библиотека, на която се отзоваха служители на затвора, 

прокуратурата, съда и православната църква.  

            В затвора в гр. Варна съществена част в изпълнение на 

приоритетните задачи по третирането на лишените от свобода представлява 

осъществяването на разнообразни по форма и съдържание културно-

информационна и спортна дейност. Те дават възможност за постигане на 

един значителен обем на дейности по осмисляне на свободното време на 

лишените от свобода. Доказано е, че това намалява натрупаното 

напрежение, тревожността и агресията. Отбелязването на всички 

национални и религиозни празници имаха съответния познавателен, 

социален и възпитателен характер. 

             Проведе се пролетен спортно-развлекателен празник за лишените от 

свобода, изтърпяващи наказания в ЗО „Разделна“. Мероприятието се води 

от Борислав Захариев /Боби Турбото/, като в програмата се включи и 

варненския двукратен победител в реалити формати Славин Славчев. На 

13.12.2018 г. в киносалона на Варненския затвор беше изнесено театралното 

представление “Министърът женкар“ от драматичен театър “Сава Огнянов“ 

гр. Русе с участието на Христо Гърбов. За Коледните и Новогодишни 
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празници се проведоха концерти с външни изпълнители, организирани и 

финансирани от проповедниците на ЕМЕЦ и на ЕЦ „Петдесятница“. 

             В затвора в гр. Враца и през изминалата година се акцентира върху 

качеството на културно- информационните дейности като съдържателност 

и естетическа стойност. Всеки празник се чества с програми, като 

сценариите се подготвят изцяло от създаден творчески екип към Съвета на 

колектива. По негова идея се утвърдиха традиции за представянето на 

Ромската Нова година на двата езика, състезание за най-добро изпълнение 

на националния химн, за рецитиране на стихотворения по повод 

годишнината от Обесването на Васил Левски, рецитал на любовна лирика и 

други. Всяка година едновременното се честват Свети Валентин и Трифон 

Зарезан с беседи свързани с фолклор и музикални изпълнения. През 2018 г. 

отново се реализира танцов конкурс със състезателен характер „Надиграй 

ме“, както и празници на ромската култура и традиции.  

          Съществена роля при организиране и провеждане на културно-масови 

мероприятия има училището към затвора. През отчетния период  най-

значими културни събития в затвора бяха: честване подвига и героизма  на 

Васил Левски с тематичен рецитал, тържество посветено на националния 

празник 3-ти март и Великденските празници. Съдържателна и с участие на 

по-голям брой лишени от свобода беше тържествената програма посветена 

на славянската писменост и култура. През месец юни за втори път се 

реализираха „Дни на изкуствата в затвора“, които стартираха с конкурс за 

рисунка „Нарисувай мечтата си“, ежегодния конкурс за есе на тема „Град 

като Балкана - древен и млад“, прожекции на български игрални филми и 

др. Тържествено се отбеляза и Деня на поета и революционер Христо Ботев 

и на гр. Враца - 2-ри юни, като във всички групи са проведени конкурси за 

най-добро рецитиране на Ботево стихотворение, след което и заключителен 

рецитал на победителите. Проведен е и един нов конкурс - за най-добро 

изпълнение на революционна песен. През второто полугодие най-значими 

прояви бяха тези по повод националните празници през месец септември - 

Ден на независимостта и Съединението, а през месец ноември - Деня на 

народните будители и на християнското семейство, когато се провежда 

традиционното свиждане с деца и близки на лишените от свобода, както и 

Коледно-Новогодишните тържества. За тези празници бяха подготвени 

няколко програми, концерти, инициативи за украса и лично творчество. Във 

връзка с Коледно-Новогодишните празници администрацията на затвора 

обяви съревнование за най-хубаво украсен коридор и спално помещение, 

което предизвика оживление и ентусиазъм в групите. Утвърдена традиция 

стана участието на лишени от свобода в градския майски конкурс за 

литературно творчество „Емилия Александрова”. 

       В затвора в гр. Пазарджик през годината за всички национални и 

църковни празници се изготвяха тематични табла в отделенията. Успешно е 

партнирането с учителския колектив от началното училище, в резултат на 
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което се реализираха богати художествено-творческите програми, 

посветени на бележити дати и годишнини - обесването на Левски, 14 

февруари, Освобождението на България, Великден, Гергьовден, 24-ти май, 

деня на Ботев, празниците на Съединението и независимостта на България, 

деня на Народните будители, както и Коледните и Новогодишни празници.   

       Продължава да функционира сформираната през 2017 г. танцова група 

„Хоп троп“. Проведени са 3 конкурса за написване на есе във връзка с 14-ти 

февруари на тема „Виното на любовта”, във връзка с 145-тата годишнина от 

гибелта на Васил Левски и „Коледата в моите очи”. 

        Във всяко отделение са сформирани клубове по интереси, в които се 

изработват празнични украси, табла и картички. За Коледните празници  

подаръци получиха децата на 27 лишени от свобода, които бяха 

предоставени от дарители от кампанията „Ангелска елха”. 

         В ЗО „Средна гора” за поредна година функционира клуб по интереси 

– курс по агроземеделие, изразяващ се в теоретични и практически занятия 

по отглеждане на зеленчуци в опитно поле на територията на общежитието. 

От м. март до м. ноември участие в този клуб са взели 10 лишени от свобода.  

Състоянието на библиотеката е добро. Към настоящия момент тя разполага 

с 10258 тома литература. 

          В затвора в гр. Плевен Културно-информационните дейности се 

реализират чрез честване на бележити дати и годишнини, официални и 

религиозни празници. В тази връзка се провеждат викторини, конкурси, 

реализират се театрални дейности с лишени от свобода и се организират 

изложби. 

            Гарантиран е достъп на всички лишени от свобода до средствата за 

масова информация – печат и телевизия. Пълноценно се използва кабелната 

телевизия. Окабелени са всички спални помещения в затвора и са 

подсигурени достатъчно изводи за подвключване на телевизионни 

приемници. 

           Под контрола на ИСДВР и по план ежеседмично се провежда 

„Кинолектория” в групите на лишените от свобода и задържаните лица.  

Провеждат се ежеседмично и кинопрожекции във възстановения киносалон. 

Филмите са с тематична насоченост или се предлагат по заявка на лишените 

от свобода и задържаните лица. По повод международния ден на ромите 

музикална група „Кайлъшки славей“, съвместно с външни гости музиканти 

изнесоха едночасов концерт. Участниците в „Театрално студио“ в кроя на 

месец август и началото на месец септември изнесоха две постановки на 

пиесата „Многострадалната Геновева“.  

           Със съдействието на учителите от училището към затвора в гр. Ловеч 

тържествено с литературно – художествени програми се отбелязват 

национални и официални празници в страната. 

          Всички исторически дати от календара на България са отбелязани с 

викторини, беседи и табла. В табла със снимки във фоайето пред киносалона 
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е представен живота в затвора. Във фоайето на затвора е оформена 

постоянна изложба „Екзотика“ от атрактивни пана, изработени от 

хранителни продукти, макети на къщи, коли и самолети, изделия плетени от 

хартия направени от лишените от свобода участници в клуба по интереси 

„Палитра-сръчни ръце“, която се обновява и разнообразява периодично. 

Експозициите се продават, а събраните средства се предоставят на авторите 

на уникалните изделия с цел стимулиране на нестандартните им творчески 

идеи. Творбите, изработвани в клубовете по интереси, са обявени на търг за 

желаещите да ги закупят посетители на затвора. 

          Периодично обявяваните конкурси по разнообразни поводи и теми, 

предоставяне на материали за публикуване във вестник „Кайлъшки вести“, 

както и работата в клубовете по интереси „Литературна муза“ и 

„Литературен клуб“ стимулираха творческите изяви на лишените от 

свобода.  

          Книгите от библиотечния фонд на затворническата библиотека са  

около 9000 тома - художествена, правна, религиозна литература от 

български и чужди автори, заведени в електронен вариант. Традиционно по 

случай 24 май –деня на славянската писменост направление „СДВР” 

обявява дарителска декада „Подари книга за затворническата библиотека”, 

на която се отзоваха ГДИН, колеги и частни лица, за което получиха 

грамоти. 

          В затвора в гр. Пловдив благодарение на разнообразието на 

организираните форми на културно-информационна и творческа дейност, 

ежедневно се осигурява възможност на лишените от свобода неработещи, 

да пребивават извън спалните помещения. Масовият характер на тези 

мероприятия създава възможност за включване на голям брой лишени от 

свобода и допринасят съществено за балансиране на настроенията и 

нагласите в затворническите общности, стимулират се позитивни емоции, 

ангажира се вниманието им. 

          Клубната форма на ангажираност на осъдените е една от утвърдилите 

се форми на работа в МЛС. В затвора в гр. Пловдив през годината лишените 

от свобода участваха в  различни клубове по интереси. Отбелязването на 

различните мероприятия – общозатворнически и в самите групи бяха чрез 

спортни турнири, конкурси, викторини, тематични табла и видео 

прожекции. Много голяма помощ има от страна на преподавателите във 

филиала на СУ „Св. Иван Рилски 

         В затвора в гр. Сливен конструктивните дейности за осмисляне 

свободното време на жените, лишени от свобода, са ориентирани към 

повишаване възможностите за справяне-както в условията на изолирана 

среда, така и след изтърпяване на наказанието. Стремежът е дейностите да 

са разнообразни по характер, за да предоставят възможност на по-голям 

брой лишени от свобода да развият личния си потенциал.   
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          Освен посочените общи дейности, във всяка група се реализират 

инициативи, по план на съответния ИСДВР, посветени на национални и 

международни празници, на традиции и обичаи, на личности с принос към 

българската и световна история. Функционират клубове по интереси и 

ателиета с творческа и практическа насоченост, които обогатяват социално 

ролевия репертоар и повишават личностния капацитет на осъдените. 

   В затвора в гр. Стара Загора по традиция всички 

официални/религиозни празници и исторически годишнини са отбелязани, 

като основната цел е осмисляне времето на престой чрез активиране на 

личностовия ресурс на лишените от свобода. Съществен принос имат 

педагозите и учениците от  СУ „поп Минчо Кънчев“, които както в учебния 

процес, така и в извънкласните форми организират културно-масови и 

информационни мероприятия.  

            Преобладаваща част от събитията /14 февруари, 19 февруари, 1 март, 

3-ти март, 24-ти май и други, бяха организирани съвместно от участниците на 

дискусионен клуб „Кейбмридж“ и педагогическата колегия.  

 През 2018 г. продължи списването на в. „Надежда“. Редакционният 

екип е изцяло обновен и се състои от лишени от свобода, които пишат 

статиите, материалите и сами правят предпечатното оформление.  

         Сформирани са екипи от лишени от свобода, притежаващи мотивация 

и умения за водене на образователни програми. През годината са 

реализирани: 1 курс по гръцки език,  4 курса по английски език, 2 курса 

„Спазвай правилата при шофиране“, 1 курс „Графичен дизайн“ – като 

програмите са изцяло разработени от лишените от свобода под супервизията 

на инспектори СДВР. В занятията са ползвани интерактивни подходи и 

методи на работа. Разработени са мултимедийни презентации от водещите 

на програмите. На територията на затвора функционира  Читателски клуб, в 

който през годината освен подготовка и организация на различни чествания 

по инициатива и с прякото участие на членовете на клуба се проведоха 

срещи с известни български общественици и хора на изкуството. 

       Други клубни форми, които функционираха през цялата 2018 г. -  клуб 

Фалун дафа, клуб класическа китара, боксов клуб и два клуба „Еко 

земеделие“ – в корпуса на затвора за настанените в ЗПС и в ЗО ОТ „Стара 

Загора“ 

       През 2018 г. беше изготвен пълен дигитален каталог на всички книги, 

справочници и текущи издания налични в библиотеката, който дава 

възможност за коректното отчитане на книгозаемането и статистическа 

обработка. Също така са изготвени и дигитални каталози -  за нуждите на 

ЗОЗТ „Черна гора“ с 1800 заглавия и за  на ЗООТ „Стара Загора“ с 600 

заглавия.  Към 31 декември 2018 г. трите библиотеки  разполагат с над 11900 

уникални заглавия, описани и номерирани. 

  През годината продължи функционирането на Арт-клуба, който в 

началото беше воден от външен доброволец.  Тази нетрадиционна форма на 



30 

 

работа дава възможност на осъдените в едно свободно и защитено 

пространство да опознават и себеизразяват себе си, да общуват индиректно 

чрез форми и цветове.   

В затвора в гр. София, ЗО „Кремиковци” и ЗО „Казичене” са 

използвани инициативите на самодейните затворнически органи, секция 

„Културно информационни и спортни дейности” и секция „Редколегия”. 

Направена е празнична украса по групите и общите помещения, обявени са 

конкурси за боядисване на великденски яйца, есета на тема „Великден – 

празник на празниците” и картички.  

В ПД към затвора в гр. Враца във връзка с националните и религиозни 

празниците са подготвени изложби от табла в училище с рисунки, картички 

и апликации, изложба с предмети, изработени в часовете по технологии. 

През изминалата година в непълнолетните младежи участваха в  различни 

дейности с образователен и възпитателен ефект. Голям е интересът на 

лишените от свобода и те се включват с желание във всички посочени 

инициативи. Ежеседмично по график непълнолетните посещават 

библиотеката на ПДНМ, вземат художествена литература. Ежеседмично се 

провежда „Кинолектория“, като са прожектирани над 30 филма по повод на 

бележити дати – национални  празници и годишнини, филми на здравна 

тематика, както и такива, които са съобразени с желанията и интересите на 

л.св. 

През годината се осъществиха и много мероприятия, организирани от 

НПО и доброволци. На основание чл.190, ал.3, т.3 от ЗИНЗС бяха 

осъществени  много посещения до исторически забележителности, 

културни и спортни мероприятия и съвместни турнири и срещи с връстници.  

   В затвора в гр. Ловеч през 2018 г. за всички светски и религиозни 

празници се осигуряват информационни материали, провеждат се и беседи 

в групите,организирани бяха и три литературни конкурса през годината.  

            През годината беше обновен и допълнен библиотечния фонд в ЗООТ 

„Полигона“ с художествена литература. 

             В ученическите групи и в ЗО „Атлант” има сформирани клубове по 

художествена самодейност и арт-клуб. Те са в основата на различните 

самодейни програми. Самите програми се състоят от различни по вид 

изпълнения на участниците включващи театрални постановки, скечове, 

рецитали, музикално-развлекателни и танцови програми. Педагозите от СУ 

„Димитър Митев“оказват помощ при подготовката и провеждането на тези 

мероприятия.     

             Благодарение на финансовата подкрепа на наблюдателните комисии 

при общините Ловеч и Троян е платена кабелната телевизия в затвора и бяха 

изнесени едно представление на външна самодейна група и едно 

представление на Драматичния театър – Ловеч. Облекчения режим в двете 

заведения от открит тип дава възможност групи осъдени да бъдат извеждани 

за различни общински прояви в Ловеч и Търново – празниците на двата 
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града, националния празник и Денят на независимостта. Има и две 

посещения на зоопарка в Ловеч и паметниците на съветските воини в парк 

„Стратеш“. 

             В затвора и общежитията има сформирани и няколко клуба по 

интереси – приятели на книгата, по боди-билдинг и шах, за художествена 

самодейност и приложни изкуства. В техните занимания са ангажирани 

средно по 14 осъдени на месец. 

             Реализираната през 2018 г. спортна дейност представлява сериозна 

част от ангажираността на свободното време на лишените от свобода и 

ограничаване на субкултуралната активност. Проведени са турнири по 

тенис на маса, белот, шах, табла, скачане с чували, бодибилдинг, футбол, 

волейбол, по силов трибой, тенис на маса, щафетни и атрактивни игри, 

хвърляне на медицинска топка, лицеви опори, скок от място и др. Чрез 

спортната дейност у лишените от свобода се формират умения за работа в  

екип и се снема натрупаното напрежение, тревожност и агресия. Във всички 

затвори се провеждат тренировки във фитнес залите, спортните площадки и 

на открито. 

През отчетения период са реализирани и дейности във връзка оказване 

на религиозна подкрепа на лишените от свобода. Във връзка с големите 

християнски празници са проведени религиозни беседи, литургии и 

водосвети, към които осъдените проявяват интерес. Извършват се 

кръщавания на желаещите. За лишените от свобода с мюсюлманско 

вероизповедание, религиозните им потребности са обезпечени от 

Мюфтийството. На всички лишени от свобода са осигурени възможности за 

изповядване на религията си в местата за лишаване от свобода. 

В затвора в гр. Пловдив все още не е назначен официално свещеник, 

но на доброволни начала празнични литургии отслужва свещеник Милен 

Недев. Затвора е посещаван един път седмично от Обединена Божия църква 

„Живот чрез Христа” и от „Адвентиска църква на седмия ден“ които изнасят 

проповеди, и реализират филмови прожекции. Два пъти през годината 

направиха дарения за лишените от свобода.  

В затвора в гр. Белене свещенослужителят е съкратен през 2015-та 

година. В тази връзка за организиране провеждането на литургии по повод 

честване на различни празници е канен свещенослужител от църквата в гр. 

Белене, а на Коледа и от католическата църква. През изминалата 2018-та  

година посещения от религиозен характер има и от представители на 

„Свидетели на Йехова” и „Българска Божия Църква“. 

В затвора в гр. Бобов дол е усвоена щатната бройка за 

свещенослужител, православната църква и Евангелската църква също 

осигуряват религиозната подкрепа. В затвора и ЗООТ има изградени два 

православни храма, които редовно се посещават от лишените от свобода. 

В затвора в гр. Ловеч след съкращаването на длъжността на свещеник-

ефимерий и възстановяването й впоследствие, със съдействието на 
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Ловчанската митрополия длъжността бе усвоена. Пасторите от ХЕЦ Шалом 

и Методистката църква са последователни в посещенията си.  

В ПД към затвора в гр. Враца през годината са реализирани два 

тримесечни „Алфа курса“. Българска евангелска църква в гр. Вършец 

провежда поучителни беседи, прожекция на филми и срещи с хора, успели 

да променят живота си. 

Още от 2013 г. в затвора в гр. Враца е дадена възможност на лишени 

от свобода да контактуват и с пастор от Баптиска църкава. След дълго 

отсъствие, са подновени посещенията и от „Свидетели на Йехова“. 

Религиозната подкрепа на лишените от свобода в затвора в гр. Бургас 

се осъществява от представители на Източно-православна църква, 

Евангелска петдесятна църква и Католическа църква. В началото  на 2018 г. 

в корпуса на затвора беше открит православен параклис „Св.Св. Петър и 

Павел“. 

В затвора в гр. Плевен религиозната подкрепа на настанените се 

осъществява от представители на Източно-православна църква, Евангелска 

петдесятна църква, Евангелска църква “Ново поколение““, Католическа 

църква и“ Адвентисти от 7-мия ден“. 

В затвора в гр. София религиозната подкрепа се провежда чрез 

традиционната източно православна църква, църква „Мисия“ и Ордена 

„Майка Тереза”. Всеки петък затвора е посещаван от представител на 

Мюфтийството, който осигурява религиозна подкрепа за изтърпяващите 

наказание чужденци. 

 В останалите затвори, щатните бройки за свещенослужители са заети. 

Съвместно с представители на други религиозни общности, в дух на 

етническа толерантност и търпимост,работят по осигуряване религиозната 

подкрепа на лишените от свобода. 

Предвид изложеното, следва да бъде отчетено увеличаването на 

реализираните общопенитенциарни дейности и наличието на все по-голямо 

разнообразие на техния характер и иновативност. Данните показват, че се 

проявява все по-голяма инициативност от служителите и се търсят 

възможности, чрез които да се привлекат и мотивират лишените от свобода 

за участие и осмисляне на свободното им време с разнообразни дейности.  

 

  5.4. Образователна и професионално-квалификационна дейност в 

МЛС. 

         Съгласно представените отчети за 2018 г. в местата за лишаване от 

свобода постъпват все повече лица с много ниска професионална 

квалификация, а голяма част от тях изобщо нямат такава. Акцент в 

социално-възпитателната работа с учениците продължава да е мотивацията 

на лицата за включване в образователния процес, както и за повишаване 

посещаемостта на учебните часове, за намаляване на безпричинните 

отсъствия, за създаване на кръжочни модули с професионална ориентация и 
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за организация на самоподготовката. Мотивирането на учениците за 

включването им в организираните извънкласни форми на работа също е от 

съществено значение. С помощта на учителите се подготвят викторини, 

рецитали, беседи и празнични програми, които лишените от свобода-

ученици представят пред останалите. Към училищата са създадени  

драматични състави, музикални формации, певчески групи и много други. 

С оглед възрастовата специфика на настанените в ПД към затвора в 

гр. Враца и нарастването на броя на неграмотни непълнолетни, независимо 

че притежават документ за завършен клас или образователна степен, на лица 

с лека или умерена степен на умствена изостаналост, нуждаещи се от 

допълнителна работа и на лицата с психични разстройства, през годината са 

проведени два ограмотителни курса.  

       През учебната 2017/2018 г. за ученици в местата за лишени от свобода 

1255 осъдени лица и задържани под стража. 

 

  Брой лишени от свобода, включени в учебната 2017/2018 година 
затвор класове 

ОБЩО   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Белене 19 7 12 8                 46 

Бобов дол 15 11 6 10 7 6 7 9 14 12 5 0 102 

Бургас 17 19 16 25                 77 

Варна 13 10 9 1                 33 

Враца 6 8 7 5 12 12 10 9 14 6 6 2 97 

Ловеч 9 10 6 8 19 13 12 14 31 17 13 0 152 

Пазарджик 0 11 7 7                 25 

Плевен 16 8 13 9                 46 

Пловдив 16 15           31 

Сливен  5 3 2 4 9 3 8 9 7 3 7  56 

София  48 51 46 49 19 17 18 23 45 13  9   0 338 

Стара Загора 18 27 23 34 28 15 11 11 23 11 13 11 225 

Бойчиновци      4 5 8 4 2 3  1 27 

ОБЩО 182 180 147 160 98 71 70 79 136 65 53 20 1255 

 

        Въпреки намаляването на затворническата популация в сравнение с  

предходни години, интересът към училището продължава да е голям, тъй 

като възможностите за трудова заетост са малки. В сравнение с включените 

през учебната 2017/2018 година броят на включените към 15.09.2018 г. в 

учебна дейност лица остава постоянен - 1207, разпределени както следва:   

   Брой лишени от свобода, включени в учебната 2018/2019 година 

затвор класове 

ОБЩО   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Белене 10 7 10 8                 35 

Бобов дол 9 14 9 10 10 11 11 5 11 9 6 4 109 
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Бургас 17 10 12 12 24  6  4            85 

Варна 11 7 6 1                 25 

Враца 5 5 5 7 11 12 8 12 17 13 6 5 106 

Ловеч 4 5 6 5 9 17 14 17 23 15 9 6 130 

Пазарджик  10 7                  17 

Плевен 16 8 12 5                 41 

Пловдив 16  15                     31 

Сливен  5 3 2 4 6 3 8 6 4 3  4  48 

София  32 22 36 48 29 31 27 26 42 22 14  7  336 

Стара 

Загора 11 18 28 23 26 25 19 20 22 14 17 7  230 

Бойчиновци        2 3 1 2 4 2 0 0 14 

ОБЩО 136 124 133 123 117 108 92 88 123 78 56 29 1207 

 

Специалностите по които се обучават лишените от свобода в 

училищата към затворите са: 

- Шлосерство 

- Основни и довършителни работи в строителството 

- Сухо строителство 

- Производство на мебели 

- Вътрешни ВиК мрежи 

- Шивач 

- Оператор в производството на облекло 

През 2018 г. беше  финансирано провеждането на няколко курса за 

професионална квалификация за лишени от свобода в различни затвори. 

В затвора в гр. Ловеч със средства отпуснати от ДП “ФЗД“, се 

организира курс за придобиване на професионална квалификация 

„Машинист на котли с високо налягане- 3-та степен“, който беше завършен 

от 6 лишени от свобода. През годината се проведоха още 2 курса за 

„помощник в строителството“, в който професионална квалификация 

придобиха общо 31 затворника.  Курсът за „заварчик“, беше завършен 

успешно от 6-ма осъдени. 

През 2018 г. в затвора в гр. Враца през годината са проведени 4 курса 

за начална компютърна грамотност с общо 91 участника. Ежегодно се 

организират и курсове за  обучители – лишени от свобода, които се 

ангажират като преподаватели. През 2018 г. беше проведен курс за 

придобиване на част от професия “Работник в дървообработването-

производство на врати и прозорци“, който успешно завършиха 15 лишени 

от свобода. За обучение в професионалните курсове за „заварчик“ и 

„машинист  на котли с високо налягане- 3-та степен“, проведени в затвора в 

гр. Ловеч, успешно обучение преминаха 7 лишени от свобода. 

В затвора в гр. Плевен се проведоха 2 курса за придобиване на 

строителни умения финансирани от ДП “ФЗД“, в които участваха 30 
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лишени от свобода. Още 7 лишени от свобода придобиха професионална 

квалификация в курсовете проведи на територията на затвора в гр. Ловеч. 

На територията на затвора в гр. Стара Загора за поредна година, 

безвъзмездно ЦПО “Ел Нова“, организира и проведе професионален курс 

като част от професия „ел.техник“, в който взеха участие 11 лишени от 

свобода.     

 

5.5. Социално-възпитателна работа с доживотно осъдени лица. 

  В местата за лишаване от свобода изтърпяват наказание 185 лица с 

доживотни присъди, от които 126 с право на замяна и 59 без право на замяна. 

През 2018 г. служителите са потърсили нови възможности за осмисляне на 

престоя на доживотно осъдените лица, както и за по-целенасочена 

индивидуално-възпитателна работа с тях. Налице е стремеж към 

стимулиране на законосъобразно поведение, съхраняване на психическия 

им статус и откриването пред тях на перспективи за промяна в правния 

статус. Провежданите мероприятия с тази категория лишени от свобода са 

съобразени с начина на третирането им от гледна точка на режимните 

изисквания и индивидуалните им планове за изтърпяване на наказанието, 

свързани с тяхното третиране и съхранение.  

В тази връзка в затвора в гр. Враца продължава събирането между 

доживотно осъдените, гостувайки си в спалните помещения. Ежемесечно се 

провеждат около десет такива срещи, които се изразяват в събеседване или 

тихи игри. На доживотно осъдените са създадени условия за трудова 

заетост. В обособено общо помещение или в спалните помещения те 

изработват рамки за кошери. В зоната за повишена сигурност функционира 

и помещение за общи ресоциализиращи дейности, където се провеждат 

беседи или кинолектории на здравни, образователни и развлекателни теми. 

На двама е осигурена възможност да се занимават с творческа дейност, за 

което се закупуват консумативи и са обособени ателиета за рисуване в 

спалното помещение. Ежедневно на доживотно осъдените лишени от 

свобода се дава възможност да посещават спортната зала и да поддържат 

своето физическо здраве.  

            В затвора в гр. Бобов дол на доживотно осъдените лица е 

предоставена възможност да работят към фирма за лепене на опаковъчни 

торбички. В трудов процес продължава да участва д.о. Манчо Манчев 

Панюков, от изминалата година е включен и д.о. Димитър Петров Георгиев 

към фирма „Пейпър Багс” за изработване на подаръчни торбички. 

         През 2018 г. се активизира провеждането на мероприятия по културно-

масовата и информационна дейност по отбелязване на национални и 

исторически  годишнини чрез лекции, беседи и прожектиране на 

документални филми. Активно беше участието им в  конкурси, по случай  

Коледните и Новогодишни празници за изработване на Коледни и 

Новогодишни картички, плакати и писане на есе на тема „Нова година – нов 
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късмет”.  

В затвора в гр. Бургас от настанените доживотно осъдени в общите 

помещения с останалите лишени от свобода, трима са ангажирани с трудова 

дейност по домакинския щат на затвора, един е избран в самодейния орган 

на затворническата общност на групата му, един лишен от свобода е записан 

като ученик, двама са участвали в корекционна програма, трима лишени от 

свобода са участвали на доброволен принцип в художествената 

самодейност. От настанените в зоната за повишена сигурност 13 лишени от 

свобода 8 души са ангажирани в трудов процес в бригада „Мираж“ и работят 

в спалните си помещения. Групата за осъдени на доживотен затвор участва 

в ежеседмичната религиозна лектория на капелана на затвора. Групата 

провежда и периодични срещи с представителите на Църква „Филаделфия“. 

В затвора в гр. Пазарджик с доживотно осъдените се провежда 

интензивна ежеседмична индивидуално корекционна работа, като освен 

планираните срещи се осъществява и прием по молби с приоритетно 

разрешаване на поставените проблеми. Във връзка с хуманното им 

третиране на всеки един от тях е осигурена възможност за посещение при 

инспектор психолог, медицинско лице и религиозно лице, достъп до 

библиотеката и е гарантирано правото им на свиждане. 

В затвора в гр. Пловдив с доживотно осъдените е проведена групова 

програма „Базови умения за работа с компютър“, в която са взели участие 

шест лица.  На настанените в зоната за повишена сигурност на строг режим  

беше осигурена възможност за самостоятелно участие в различни културни 

мероприятия организирани с останалите лишени от свобода като: конкурси 

за рисуване на поздравителни картички, по повод националните празници, 

за Великден - великденски яйца, общо затворнически конкурси - участие с 

лични творби, решаване на задачи и др. подобни. 

          В затвора в гр. Стара Загора изграденият клуб в зоната дава 

възможност за провеждане на различни дейности – турнири по табла и 

бридж-белот, седмични сбирки на Фалун дафа, както и провеждане на 

образователни програми. И през 2018 г., след настъпилите промени в 

ЗИНЗС, доживотно осъдените от ЗПС със заповед на началника на затвора  

участваха в редица мероприятия съвместно с другите лишени от свобода. 

Ежеседмично посещаваха религиозните служби в църковния храм. 

Участваха в организираните турнири по шахмат, силов трибой, бокс, 

футбол, баскетбол заедно лишените от свобода от групите.  

Спортна дейност се осъществява в регламентираните часове за престой 

на открито плюс още един час  допълнително време.  

В затвора в гр. Плевен на осъдените на доживотен затвор, настанени в 

зоната за повишена сигурност, е предоставена възможност за трудова 

реализация, съобразена с режимните ограничения и изискванията за 

сигурност. Те изработват хартиени пликове за търговски обекти. Беше 

проведен Библейски образователен семинар от пастор от Адвентисти от 
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седмия де, в който участваха 10 лица. Двама от осъдените на доживотен 

затвор и настанени в общи помещения с други осъдени лица са включени в 

групови работилници по изготвянето, оформянето и издаването на "Вестник 

без име - от и за затворниците" по проект "Свобода зад решетките" на 

Сдружение "Младежки форум-2001 Разград“. 

Като добри практики в работата с доживотно осъдените могат да се 

посочат реализирането на групови програми, провеждане на ограмотителни 

курсове, чуждоезиково обучение, курсове по компютърна грамотност и 

осигуряване на възможност за включване в трудова дейност. На всички 

осъдени на доживотен затвор е осигурен достъп до библиотека, религиозна 

подкрепа и осигуряване на възможност за спорт. Отново се отчитат 

значителни трудности в социално-възпитателната работа при доживотно 

осъдени лица с личностни разстройства, чиято бройка се увеличава. При 

тези лица се идентифицира висок риск от вреди спрямо околните и същият 

остава относително постоянен въпреки прилаганите интервенции. Това от 

своя страна определя и оставането им в зоните за повишена сигурност, което 

допълнително влияе върху личностния им регрес. Стремежът при третиране 

на тази категория осъдени е в максимална степен да се поддържа 

емоционалното и физическо здраве; да се поддържат и развиват семейните 

връзки и контакти; да се редуцира в максимална степен опасността от 

институционализиране. Това се постига чрез мултидисциплинарно 

въздействие от страна на психолог, ИСДВР и служители от НОС. 

        Като обобщение може да се направи следната равносметка относно 

третирането и работата с  доживотно осъдените лишени от свобода: 

       - участие в културно-масови дейности – 42 л.св.; 

       - включени в специализирани дейности - 45 л.св.; 

       - участие в организирани спортни мероприятия - 96 л.св.; 

       - религиозна подкрепа – 85 л.св. 

       - включени в трудова дейност извън ЗПС - 11 л.св. 

 

5.6. Работа със самодейните затворнически органи. 

Във всички затворнически общности са структурирани самодейни 

органи и периодично се попълват. Изграден е добър механизъм на диалог и 

сътрудничество с представителите на осъдените. Този конструктивен 

диалог е предпоставка за недопускане на необосновани очаквания и 

претенции, които могат да предизвикат нагнетяване на напрежението. 

Практиката доказа, че периодичните срещи на ръководството на затвора с 

представителите на съвета на общността и обсъждането на актуални за 

цялата общност въпроси, снема напрежението и прави самите затворници 

съпричастни към проблемите и затрудненията в ежедневието. Като цяло 

работата със самодейните затворнически органи е съществен елемент от  

осъществяваната социална дейност, а избирането и изграждането на 

стабилен и работещ самодеен затворнически орган е свързано със сериозни 
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ангажименти от страна на сектор СДВР. През 2018 г. продължава  

утвърдената практика за ежедневни срещи на ИСДВР със самодейните 

затворнически органи. Освен планираните срещи, такива са провеждани и 

при възникнала необходимост в контекста на двустранност и 

взаимодействие с администрацията и ръководството на затвора. 

Включването на неформалните лидери в СЗО и приобщаването им към 

нормите и правилата в институцията дават своя положителен ефект, както 

за неутрализиране на зараждащи се конфликти, така и по отношение на 

своевременно решаване на материално-битови въпроси и реализиране на 

дейности, които да са в синхрон с потребностите на осъдените лица. През 

изтеклата година СЗО са съдействали за включване и поддържане на 

мотивацията за учебна дейност, поддържане на хигиената, дератизацията и 

дезинфекцията на спалните помещения, сътрудничество при реализирането 

на спортните турнири и културно-масови дейности, както и на дейностите 

за удовлетворяване на религиозните потребности на лишените от свобода. 

Също така СЗО са участвали при написване на материали и издаване на 

вестниците. 

 

6. Дейности в крайният етап от изтърпяване на присъдата. 

За постигане на целите на ресоциализацията през последните 3 месеца 

преди освобождаването се реализира специализирана групова програма 

“Живот на свобода – предизвикателства и избор”. Тя е насочена към 

актуализиране на социално-позитивните контакти със семейството и 

близките, оказване на помощ за намиране на работа и осигуряване на 

посредничество за оказване на постпенитенциарна подкрепа от държавни и 

 неправителствени организации. В този етап от подготовката на осъдения за 

свободен живот е важно да се мобилизират нови просоциални нагласи, да се 

развият способностите му за адекватна преценка на житейската ситуация. 

Дейността от визирания период е насочена към мобилизиране на доверието 

в собствените му сили и във възможностите за справяне в свободния живот. 

Лишеният от свобода се учи да си поставя реални и достижими цели, да 

взема самостоятелни решения и да поема отговорности за последиците от 

взетите решения. Обучението му е насочено към това да се мотивира, да 

води законосъобразен начин на живот, като рационално и конструктивно 

реагира на възникващите трудности.  

Поради тези изисквания, специфичната работата на изхода се 

реализира групово и индивидуално, като се проучват личностните ресурси,  

социалните възможности за всеки отделен случай с цел професионална 

намеса и оказване на помощ. Най-честите проблеми при индивидуалното 

консултиране са свързани с актуализиране на връзки с близки и оказване на 

професионална помощ от други институции или неправителствени 

организации, подкрепа при устройване на работа, съдействие за издаване на 

документи за самоличност, консултиране с Дирекция „Социално 
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подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, Агенцията за закрила на детето, 

НОИ и др. Акцентът в ресоциализацията на лишените от свобода през 2016 

г. е поставен върху запазване и разширяване на установените позитивни 

контакти с Дирекциите за „Социално подпомагане“. Съдействие при 

набиране на необходимите документи за издаване на лични карти, 

сключване на граждански брак, пенсиониране, освидетелстване от ТЕЛК и 

инвалидизиране на пострадали при трудови злополуки, консултиране с 

отдел „Закрила на детето“ за невписване в регистъра за пълно осиновяване 

на отнетите и настанени деца в приемни семейства деца, което лишава 

лишените от свобода от родителски права и бъдещи грижи за децата им. 

По отношение на осъдените непълнолетни за реинтеграцията им се 

работи, освен с дирекции „Бюро по труда”, „Социално подпомагане” и 

Агенцията за закрила на детето, и с Местните комисии за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с 

инспекторите от „Детска педагогическа стая”. 

 За всеки непълнолетен се изработва индивидуална програма за 

интензивна подготовка за живот на свобода с оглед на неговите потребности 

и дефицити. 

Затворническите общежития от открит тип също допринасят за 

успешното реинтегриране на осъдените, тъй като условията в тях са по-

близки до тези за живот на свобода.  

Преминаването през този тип заведения прави по-успешен прехода от 

силно регламентирана към отворена среда.  

Важен момент е и осигуряване на работа на лишените от свобода, което 

актуализира трудовите им навици или води до изграждане на нови такива. 

Участието на лицата в трудова дейност има за цел тяхното превъзпитание, 

придобиване и повишаване на професионална квалификация и 

ресоциализацията им.  

Към месец декември 2018  г. общият брой на ангажираните с трудова 

дейност лица е 2906, като най-голям е делът на заетите по чл. 80 ЗИНЗС – 

1038, следват по линия на отдаване на труд от ДП „ФЗД“ в затворническите 

общежития от открит тип – 1024 и заетите по домакинския щат - 844. 

Основните области, в които лицата полагат труд са обслужващата и 

комунално-битовата дейност; строителната дейност; селското стопанство; 

изработване на изделия на ишлеме и др. Резултат от включването на 

лишените от свобода е формирането на професионално ориентирани знания 

и умения, подобряване на вътрешния микроклимат, намаляване на риска от 

рецидив, промяна в мотивите и нагласите за социалнопозитивна реализация 

след изтърпяване на наказанието и др. 

И през тази година активни са наблюдателните комисии при общините 

Ловеч и Троян, които редовно провеждат заседания с представител на 

затвора. 

В затвора в гр. Бургас е изградено добро сътрудничество с „Център за 
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социална рехабилитация и интеграция – Бургас”. Една от целевите групи, с 

които работи центъра е лица изтърпели наказание „лишаване от свобода”. 

Услугата, предлагана на тази целева група е свързана с първите дни на 

свобода на изтърпелите лишаване от свобода лица и включва оказване на 

помощ за регистрация в бюрото по труда. Съпътстваща дейност е социално 

и гражданско обучение на бившите лишени от свобода и техните семейства. 

Целта е преодоляване на потребителския начин на мислене и подпомагане в 

реализирането на трудовия пазар. Детайлно услугата се представя 

ежемесечно пред лишени от свобода в рамките на специализираната 

програма „Подготовка за живот на свобода“, съгласно чл.157а от ЗИНЗС. 

Излизащите от затвора срещат сериозни затруднения в 

постпенитенциарната интеграция, поради ниското си образование и липсата 

на професионална квалификация. Наблюдава се и понижена мотивация при 

търсенето на съдействие след освобождаването от социални институции 

като „Бюро по труда” Дирекция „Социално подпомагане” и Агенция за 

социално подпомагане. 

 След първоначалната регистрация, лицата освободени от затвора не 

посещават горепосочените социални институции за да се пререгистрират 

след изтичане на определения от закона срок. Друг проблем, с които се 

сблъскват освободените лица при търсенето на работа е съобщаването на 

факта на осъждането пред бъдещите работодатели, което в повечето случаи 

има негативен ефект. По разбираеми причини обществото трудно откликва 

на потребностите на тази проблемна група. Съществуват и други проблеми, 

които пречат на безпроблемната реинтеграция в обществото като 

здравословни проблеми, алкохолизъм и наркомания. Също така не се 

използват максимално и заложените в Закона за насърчаване на заетостта 

преференции от страна на работодателите при назначаване на работа, на 

лица поставени в неравностойно положение. 

 

7. Изводи във връзка със СДВРП. 

- Добро качеството на оценъчно-диагностичната работа чрез контрол и 

проверка на изготвяните оценки на правонарушителя, с цел оптимизиране 

плана на присъдата и обвързване с прогресивната система при изтърпяване 

на наказанието. 

- Поддържане на мотивацията на лишените от свобода за редовна 

посещаемост и успешно завършване на учебната година. Активна работа по 

набиране и поддържане броя на лишените от свобода-ученици през 

следващата учебна година. 

- Интензифициране прилагането на програмите за групова работа. 

- Увеличаване на ангажираността на лишените от свобода в свободното 

време чрез мотивиране и стимулиране за участие в предлаганите 

общопенитенциарни дейности. 

- Добро качеството на провежданата социално-възпитателна работа с 
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доживотно осъдени лица.  

- Необходимост от допълнителни спортни пособия, музикални 

инструменти и материали, както и награден фонд за лишените от свобода по 

повод провеждането на турнири, викторини, конкурси и др. 

- Необходимост от достатъчно възможности за включване в курсове за 

придобиване на професионална квалификация, което има съществено 

значение за бъдещата социална реинтеграция на лишените от свобода. 

-  Висока натовареност на служителите, предвид наличието на кадрови 

дефицит в затворите : гр. София, гр. Пазарджик, гр. Ловеч, гр. Варна, гр. 

Бургас. 

-  Остаряло материално-техническото осигуряване по затворите, което 

създава ежедневно натоварване и дискомфорт в работата на служителите.   

 

III. Психологическа дейност с лишените от свобода 

  

1. Психологическо обезпечаване при третиране на 

правонарушителите. 

То включва диагностика, консултативна и корекционна работа с тях, 

участие при разрешаването на кризисни ситуации. Актуализирани и 

утвърдени са Методически указания за дейността на психолозите в местата 

за лишаване от свобода.   

Психолозите в местата за лишаване от свобода от началото на 2017 г. 

работят по утвърдена тестова батерия, разработена по проект NFM-2013-

BG-15-3 „Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия 

подбор и консултирането”. 

Психологически изследвания на осъдените лица се извършват при:  

- първоначална оценка на новопостъпилите в приемно отделение; 

- завишен риск от агресия или автоагресия; 

- наличие на индикации за личностни и психологични отклонения; 

- наличие на индикации за зависимости; 

- искане на „Експертна оценка относно актуалното психично и емоционално 

състояние“ във връзка с предложения за промяна в правния статус (при 

замяна на режима с по-лек, преместване в ЗООТ, УПО). 

- планиране на психологическите интервенции и проследяване на ефекта. 

     Психологическото изследване на новопостъпилите в приемно 

отделение лица бива: - скринингово; - диференцирано. 

При изискване на експертна оценка във връзка с промяна в правния 

статус се изготвя „Експертна оценка на актуалното психично и 

емоционално състояние“. 

Акцентът при консултативната и корекцион работа с осъдени и 

задържани лица е индивидуалното консултиране, което е основен 

компонент на психологическото обслужване на осъдените или задържани 

лица. Съгласно ППЗИНЗС за оказване на психологическа помощ 
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психологът извършва психологическо консултиране и кризисни 

интервенции, резултатите от които отразява в писмен доклад за отделния 

случай. Съобразно Процедурите за консултиране на осъдени лица се 

прилага стандартна процедура за водене на случай при подадена заявка. 

Основание за насочване на случая към психолог има при системно 

наблюдавано проблемно поведение. Индивидуалното консултиране спомага 

за намаляване на вътрешното напрежение и афекти, преодоляване 

готовността към насилие и деструктивни реакции, за посредничество при 

възникнали конфликти, както и за понижаване риска от суицид и 

самонараняване.  

Психологическата интервенция при криза се съсредоточава преди 

всичко до неотложна терапевтична намеса, целяща да стабилизира 

състоянието на осъденото/задържано лице и да възстанови неговия 

психичен контрол. Стратегиите и техниките на работа се подбират в 

зависимост от времето за реагиране и продължителността на установения 

контакт. В табличен вид са представени обобщените данни от дейността на 

психолозите от всички териториални поделения на ГДИН: 
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2.  Корекционна работа с правонарушителите. 

В местата за лишаване от свобода се провеждат ежегодно различни 

корекционни програми, чрез които да се постигне по-плавно 

приспособяване към условията в местата за лишаване от свобода и в 

подготовката на осъдените и задържаните лица за живот на свобода, а също 

и развиване на личностните и когнитивните им способности. Проведените 

програми през 2018 г. в отделните териториални поделения на ГДИН са 

следните: 

- Програма за адаптация на новопостъпили, целяща подпомагане на 

адаптацията, преодоляване на първоначалния стрес и фрустрация, породени 

от актуалната ситуация на задържането и съдебния процес, и предстоящата 

пенитенциарна изолация – затвор Враца, Белене, Ловеч, Пазарджик. 

- Специализирана групова работа „Усвояване на асертивно поведение“. 

Целта на програмата е участниците да осъзнаят предимствата на асертивния 

подход в проблемни ситуации в сравнение с пасивното или агресивно 

поведение, както и факторите и обстоятелствата, които оказват влияние, да 

развият и подобрят уменията за ефективно общуване, справяне с емоциите, 

да формират една по-висока социална компетентност. Проведена е в 

затворите гр. Белене, Сливен. В ОСИН Бургас програмата е провеждана 

индивидуално, а не в групов формат. 

- Краткосрочна програма за работа с наркозависими лица. Основните 

цели на програмата са намаляване вероятността от употреба на ПАВ след 

изтърпяване на наказанието; превенция на евентуален рецидив на 

криминално поведение, свързано със злоупотреба на наркотици; разбиране 

на необходимостта и мотивиране за промяна в начина на мислене и стила на 

живот; оказване на помощ и подкрепа при изготвяне на план за постигане и 

задържане на промяната, с цел справяне със зависимостта. Проведена е в 

затворите в гр. Белене, Бургас, Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора. 

- Програма за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво. 

Проведена е в затворите в гр. Белене, Бургас и ОСИН Бургас. 

- Програма „Позитивно родителство“ – проведена в затвора в гр. 

Белене. 

- Програма „Умения за мислене“. Програмата е целево ориентирана 

към минимизиране на вреди, развиване на умения и стратегии за превенция. 

Проведена е в затворите в гр. Белене, Бургас, Ловеч, Плевен, Пловдив, както 

и в ОСИН Бургас, ОСИН Пловдив, ОСИН Плевен, ОСИН Благоевград. 

- Програма „Живот на свобода, предизвикателства и избор“, проведена 

в затвора в гр. Бобов дол. 

- Програма за насърчаване на толерантността, проведена в затворите в 

гр. Бургас и Пазарджик, както и в ОСИН Пловдив. 

- Програма „Работа с лишени от свобода с психични проблеми“ – 

реализирана е в затвора в гр. Бургас. 
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- Програма „Рехабилитация на уязвими групи“, проведена в затвора в 

гр. Бургас, Сливен и в ОСИН Бургас. Основна цел на програмата е да се 

подпомогнат лица с дългосрочни присъди да поддържат по-добър баланс в 

живота, който да намали тяхната уязвимост, да подобрят уменията си за 

идентифициране и владеене на емоции. 

- Програма за формиране на умения за овладяване и разреждане на 

афективни състояния чрез арт-терапия. Свързана е с използването на 

различни техники и начини на позитивна себеизява, стимулиране на 

активност и преодоляване на тревожност. Проведена е в затвора в гр. Враца 

(ПД „Бойчиновци“). 

- Програма „Овладяване на гнева. Разрешаване на конфликти. 

Справяне с агресията“, проведена в затворите в гр. Ловеч, Пловдив, Варна и 

в ОСИН Пловдив. 

- Социално-психологически тренинг за личностно саморазвитие – 

провеждан в затворите в гр. Пловдив, Стара Загора. 

- Програма „Жизнено важни социални умения“, проведена в ОСИН 

Бургас. 

- Програма „Формиране на активно поведение на трудовия пазар“ – 

реализирана в ОСИН Бургас. 

- Програма „Шофирали след употреба на алкохол“ – проведена в ОСИН 

Пловдив и ОСИН Благоевград. 

- Групова работа по 12-стъпковата програма на Анонимни алкохолици 

– реализирана в затвора гр. Стара Загора. Ролята на психолога е при подбора 

и мотивирането на участниците, проследяване на случаите, индивидуално 

консултиране по преценка. 

Акцентът в работата на психолозите в местата за лишаване от свобода 

е върху консултативната дейност и справянето с кризисни ситуации. Най-

често областите на психологическо консултиране са свързани с ниска 

самооценка, тревожност, ситуационни кризи, депресивни състояния, 

междуличностни отношения. Задачата на психолозите е подпомагане на 

тези лица в адаптацията към средата, подпомагане при учене на стратегии 

за справяне, на поведенчески модели чрез мобилизация на налични или 

изграждане на нови личностни ресурси; подобряване на междуличностни 

взаимоотношения и общуване. Подходите в консултирането са насочени 

към решаване на проблеми, свързани с дисфункционални емоции и са 

комбинация от когнитивна и поведенческа терапия. 

Кризисните ситуации в местата за лишаване от свобода най-често се 

отнасят до демонстративни или реални самонаранявания и суицидни опити; 

намерения или осъществяване на гладни стачки. Тези прояви обикновено са 

своеобразен протест и се дължат на необосновани претенции, 

неудовлетворение от правния статус, проблеми в сферата на 

междуличностни отношения, емоционално-волеви разстройства, 

психически дискомфорт, завишена тревожност и дезадаптивно поведение, 
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причинено от преживян стрес или житейска криза. Чрез индивидуалната 

консултативна дейност се постига намаляване на психичното напрежение, 

предлагат се рационални подходи, насоки за емоционално стабилизиране.  

  Проблемите, с които се сблъскват психолозите остават същите, които 

бяха отбелязани и през изминалия отчетен период. Това са повишеният обем 

на работата и натовареността. Малкият брой психолози води до намаляване 

ефективността и ефикасността на работата. Липсата на специалист – 

психиатър допълнително затруднява работата със страдащите от психични 

заболявания лица. Влошаването на психичното им състояние е 

предпоставка за повишаване на напрежението в групата, в която са 

настанени поради прояви на агресивно и/или автоагресивно поведение от 

тяхна страна. 

Приоритетната цел на психолозите остава психологическата подкрепа, 

борбата с емоционалните кризи, превенцията на суицидите, на агресивните 

и автоагресивните прояви.  

Професионалната ангажираност на психолозите в МЛС през 

изминалата година е съсредоточена в дейности, отнасящи се до 

психологическото обезпечаване на третирането на лишените от свобода и 

задържаните лица. Ориентирана е в различни насоки: диагностичен план; 

индивидуална и групова консултативна и корекционна дейност; участие при 

разрешаването на кризисни ситуации; дейности, свързани с 

психологическия подбор на кандидати за държавни служители и участия в 

обучения с цел актуализиране на професионалната подготовка и 

квалификация на служителите. 

 

IV. Охрана и сигурност в затворите (ОСЗ) 

 

1. Основни задачи в направлението „Охрана и сигурност в 

затворите“. 

През изминалата 2018 г. основните задачи, стоящи пред служителите 

от сектор ОСЗ и надзорно-охранителния състав от териториалните служби, 

бяха свързани със следните основни дейности: 

1. Осъществяване на общото ръководство и контрол към  

усъвършенстване на придобитите вече знания, практически умения и 

навици по носенето на постовата и конвойна служба от служителите от 

надзорно-охранителния състав. 

2. Поддържане, модернизиране и усъвършенстване на надзорно-

охранителната техника и съобщителни средства в териториалните служби. 

3. Осъществяване на постоянен контрол на използването и правилното 

съхранение на числящото се оръжие, боеприпаси, технически съоръжения и 

помощни средства. 
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4. Извършване на проверки в затворите и затворнически общежития 

по носенето на постовата служба от НОС, по жалби и сигнали и при 

констатирани нарушения и произшествия.  

5. Пресичането и ликвидирането на корупционни практики, 

предотвратяването, пресичането и ликвидирането на опитите за нарушения 

и престъпления; осигуряването на реда и дисциплината, както и на 

защитата, безопасността и сигурността на настанените правонарушители, на 

служителите и на имуществото. 

6. Участие в мултидисциплинарни екипи при извършване на 

планирани и належащи проверки в затворите в страната.   
 

2. Организация на Надзорно-охранителната дейност /НОД/. 

Надзорно-охранителният състав е основната сила, която осъществява 

реда и дисциплината сред лишените от свобода. 

Изхождайки от разбирането, че бъдещото развитие на охраната и 

сигурността като цяло принадлежи на добре организирани професионално 

подготвени кадри и съвременни технически средства, макар и в условията 

на силно ограничени финансови средства усилията бяха насочени към 

подобряване квалификацията на ключовите длъжности в тази насока 

каквито са началниците на сектори НОД, главните надзиратели, 

инспекторите по СОТ и техническите специалисти. 

 Независимо от поводите за посещения в затворите е намирано време 

за дискутиране и запознаване на място с възникнали проблеми и трудности 

касаещи НОД и са набелязвани мерки за преодоляването им. 

 През изминалата година служители на сектора ОСЗ с висока степен на 

отговорност изпълниха поставените им задачите, при конкретните проверки 

на НОД.  

През отчетния период охраната и надзора на лишените от свобода в 

затворите продължи да се осъществява при 8, 12 или 24 часов график на 

дежурства, съгласно изискванията на чл. 301, ал. 3 от ППЗИНЗС. По този 

начин беше постигната оптимална плътност и ангажираност на служителите 

от състава за осигуряване сигурността на затворите.  

Откриването и изземването на неразрешени вещи е една от основните 

задачи на служителите от НОС. Наред с нея същите охраняват цялата 

територия на затвора, всички жилищни помещения, промишлени зони и 

други, където се намират лишени от свобода. Също така служителите от 

НОС привеждат в изпълнение дисциплинарни наказания, заповеди за 

изолация, контролират свиждания, проверяват хранителни пратки, следят за 

реда сред лишените от свобода, спазването на вътрешните правила в 

затворите и се грижат за хигиената на районите, които охраняват. 

С поддържаната организация на работа, НОС осъществяваше 

контролът над всички лица, вещи и предмети, влизащи в МЛС през 

контролно-пропускателните пунктове, както и контролът по време на 
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провеждане на редовните свиждания и други мероприятия касаещи 

правното положение на лишените от свобода. Във всички затвори 

свижданията се контролираха допълнително и чрез системите за видео 

наблюдение.  

Преди застъпване в наряд, на ежедневните инструктажи, служителите 

се запознаваха с констатираните нарушения и действия на надзорно-

охранителния състав. Разясняваха  се допуснатите грешки и непрекъснато 

се обръщаше внимание, за подобряване работата при проверка на 

хранителните пратки, донесени за лишени от свобода по време на 

свиждания, в следствие на което бяха предотвратени множество опити за 

проникване на забранени вещи, предмети и наркотични вещества. По 

планове, утвърдени от началниците на затвори или внезапно, след наличие 

на данни и разпореждане на служителите от дежурната част, се извършваха 

обиски на лишени от свобода и претърсвания на помещения.  

Работата с лишените от свобода в редица случаи довежда до 

конфликти, в следствие на което се налага употребата на физическа сила и 

помощни средства. Съпоставяйки докладваните случай през отчетния 

период с предходната година се забелязва, че същите са се увеличили от 142 

на 175 случая на употреба на физическа сила и помощни средства. За всеки 

такъв инцидент, съгласно изискванията на чл. 118, ал. 2 от ЗИНЗС писмено 

се уведомява и съответната наблюдаваща прокуратура, с оглед упражняване 

на допълнителен контрол на законност на действията на затворническата 

администрация. На лишените от свобода, спрямо които са употребени 

физическа сила и/или помощни средства задължително е осигурен преглед 

от медицинско лице и са извършвани  проверки от ръководствата на 

затворите.  Положителен е факта, че и тази година няма констатирани 

случаи на неправомерно употребена физическа сила и помощни средства. 

Ежедневно на инструктажите се обръща внимание за визираните в ЗИНЗС 

основания и предпоставки за употребата на физическа сила, помощни 

средства и оръжие. В затворите се води дневник за употребата на физическа 

сила и помощни средства. На основание заповед на зам.-министъра на 

правосъдието до пето число на месеца се изготвя обобщена справка до 

ГДИН за употребата на физическа сила и помощни средства за предходния 

месец. 

За ограничаване на тези случаи са дадени разпоредби и указания от 

ГДИН, като продължава  работа в тази насока по места със служителите от 

НОС, ежемесечно на инструктажите и отводите да се обръща внимание, 

стриктно да се придържат към регламентираните в закона условия за 

употреба на физическа сила и помощни средства, като се напомня каква 

отговорност носят при доказан случай на неправомерна употреба.  

За отчетния период служителите на сектор „Охрана и сигурност в 

затворите“, взеха отношение и изготвиха общо 3501 входящи, изходящи 

материали, преписки и заповеди. От тях са подготвени и изпратени до 
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Министерство на правосъдието 246 съобщения за констатирани 

произшествия, като според спецификата им същите се разпределят на 

произшествия със служители, бягства на лишени от свобода, опити за 

самонаранявания, самоубийства, самообесване, починали, задържани 

наркотични вещества, мобилни телефони, неразрешени вещи, произшествия 

с лишени от свобода и употреба на физическа сила и помощни средства. 

В направлението бяха получени и отработени 63 искания за полагане 

на извънреден труд от лишените от свобода, 143 искания за полагане на 

доброволен неплатен труд по чл. 80 от ЗИНЗС и са изготвени 587 заповеди 

за разкриване на работни обекти към съответните затвори. 

По всяка от молбите и жалбите е взето своевременно отношение в 

установените срокове. 

От служителите на сектора се отработваха в срок и всички останали 

преписки и заповеди, разпределени за проверка или отношение. 

През изминалата година със служителите от НОС бяха проведени 

занятия по огнева подготовка, физическа подготовка и теоретико-

практическа подготовка. Занятията се провеждаха под ръководството на 

инспекторите по охрана. Особено внимание се обръщаше при провеждането 

на занятия по темите - действия на надзирател в случаите на употреба на 

физическа сила и помощни средства. Всички занятия с НОС бяха 

провеждани при добра организация, с пълно материално осигуряване. 

 От констатациите при извършените проверки по места може да се 

отбележи, че учебната 2017/2018 година  успешно се проведе със 

служителите от НОС. През нея съгласно утвърдени планове се разглеждаха 

въпроси по предотвратяване на кризисни ситуации, провеждаха се стрелби, 

като обучението се извършваше по утвърдени програми. Отработваха се 

въпроси по задържане на бегълци от МЛС, при барикадиране на лишени от 

свобода и други. И през изтеклата година в състава на НОС продължиха да 

постъпват на работа служители, който не са отбили военна служба. Това 

налага да се обръща особено внимание на новоназначените с цел 

повишаване на професионалната им подготовка и усвояване на правилни 

методи при изпълнение на служебните им задължения.  

Затворите и затворнически общежития по места са комплектовани с 

необходимото въоръжение и боеприпаси. Обърнато е особено внимание на 

ръководствата по места за недопускане нарушаването на утвърдения 

боекомплект.  

За осигуряване на нормални условия при изпълнение дейността в 

териториалните служби на ГДИН, през изтеклата година се закупиха 

необходимите количества снаражение и боеприпаси за нормално 

провеждане на учебните стрелби.  

През 2018 г. от затворите и затворническите общежития са извършени 

14 бягства, 5 лишени от свобода не са се завърнали от домашен отпуск и 24 

от прекъсване на наказанието. Съпоставяйки бягствата с тези от 
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предходната 2017 г., където са били 12 бягства се забелязва, че е допуснато 

броят им леко да се увеличи. От 14-те бягства осем са от външни 

неохраняеми работни обекти. Разглеждайки ги по място на извършване се 

очертава следното, едно е от корпус на затвор с двама лишени от свобода, 

едно от затворническо общежитие, едно от външен охраняем обект, 8 от 

външни неохраняеми обекти и 2 от външно болнично заведение без охрана.  

Тревожен е факта, как вследствие на поредица от грешки, 

неизпълнение на служебните си задължения и слабия контрол по носеното 

на постовата и конвойна служба, през изминалата година в затвор София и 

затворническо общежитие „Казичене“ се допуснаха сериозни нарушения 

при носенето на постовата служба, които доведоха до осъществяване на 

бягства от корпус на затвора и затворническото общежитие.  

Тук трябва да отбележим, че след бягството от затвора София в 

началото на месец април до края на изтеклата година не се допусна друго  

бягство от корпус на затвор или общежитие, което може би се дължи на 

мобилизацията и завишения контрол след инцидента. Отклоненията от 

работни обекти са 9 срещу 9 за 2017 г. и  срещу 8 за 2016 год. Анализирайки 

наличните данни можем да отбележим, че повишените изисквания и 

подбора на лишените от свобода и условията към фирмите, работодатели, 

като цяло запазва относително ниския брой на тези правонарушения през 

последните години. За ограничаването на бягствата от външни работни 

обекти, съществена роля играе и намаляването на броя на лишените от 

свобода наемани на работа. 

За периода от временно прекъсване на наказанието, на основание чл. 

447 от НПК не са се завърнали 24 лишени от свобода. Броят на 

незавърналите се от домашен отпуск е 5. Съпоставяйки ги със случаите през 

2017 г. се запазва броят на незавърналите се лишени от свобода. 

И през 2018 год. продължи да съществува проблема с прехвърлянето 

на забранени вещи през охранителните съоръжения към двора на местата за 

лишаване от свобода. Най често това се случва в затворите разположени в 

близост до жилищни квартали.  

В обобщение можем да кажем, че посочените правонарушения през 

изминалата година бяха характерни за затворите в градовете София, Варна,  

Стара Загора, Пловдив и Бургас, а в епизодични случаи в Плевен, Ловеч, 

Враца и Бобов дол.   

Макар и затворена система в МЛС проникват наркотични вещества, 

мобилни телефони и други неразрешени вещи. Благодарение на добрата 

работа на НОС и осъществяване на проверки и контрол на контролно-

пропускателните пунктове се предотвратиха множество опити за внасяне на 

забранени вещи и предмети, но като цяло тенденцията за неправомерното 

им внасяне продължава.  

При извършване на обиски и претърсвания през отчетния период, в 

МЛС са открити и иззети общо над  263 пакетчета с наркотични вещества. 
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Съпоставяйки броят с тези през 2017 г.  се забелязва увеличаване на броя 

им. Също така трябва да отбележим, че въпреки засиления контрол от 

надзорно-охранителния състав върху внасяните пратки и вещи, 

непрекъснато се правят опити от близките и адвокатите на лишените от 

свобода за внасянето им.  

По отношение на откриването на мобилни телефони в затворите при 

анализирането на постъпващите данни следва да отбележим, че през 

изминалата година се запази тенденцията в затворите Сливен, Стара Загора 

и Белене, откриването на инкриминираните вещи да е в минимални граници. 

Тук трябва да отбележим, че пуснатата системата за заглушаване на GSM 

сигнала в затвора Белене не води до необходимия резултат,  откриването на 

мобилни телефони  продължава. Това беше установено от служители на 

сектора при внезапна проверка по сигнал от служители на МВР. 

Анализа на посочените данни води до извода, че остава проблема с 

голямото количество намерени и иззети мобилни телефони, както и 

откритите наркотични вещества. Обобщението което може да се направи е, 

че с ежедневната дейност на служители от охраната на затворите се полагат 

усилия за противодействие по отношение на проникването на наркотични 

вещества и забранени вещи и предмети.  

И през 2018 година основна задача в местата за лишаване от свобода, 

бе вземането на превантивни мерки срещу създаването на корупционни 

практики сред служителите от НОС. Ежедневно на инструктажите и на 

занятията от служебната учебна година се акцентира за последствията върху 

формирането на корупционно поведение и утвърждаването на корупционни 

практики сред служителите. В тази връзка инспекторите по охраната 

съгласувано с техните преки ръководители в затворите непрекъснато 

предприемат действия за пресичане на тези  практики, като недопускане на 

служителите да носят постовата и конвойна служба за дълъг период на 

определени възлови постове.  

Всеки сигнал за корупционно поведение на служители от НОС 

своевременно е докладван на ръководствата по места и на оперативните 

работници от СООМЛС. Въпреки усилията полагани от ръководствата на 

затворите за противодействие формирането на корупционни практики сред 

служителите, информацията която постъпва е обезпокоителна. Всеки сигнал 

детайлно се анализира, като мерките които са предприети са ежемесечни 

обиски на служители, разместване на служители в различни отделения и т.н. 

Въпреки това резултатите в някои затвори са незадоволителни, за което има 

и обективни и субективни причини, като тромави процедури от страна на 

прокуратурата и съда за разрешение ползването на СРС, не добро 

взаимодействие със служителите от сектор ООМЛС и т.н.  

За съжаление през изтеклата година отново се констатираха 

нарушения, като нерегламентирани действия на служители от затворите при 
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работата им с лишените от свобода, както и нарушения на Етичния кодекс 

за поведение на държавните служители от ГДИН и ГД „Охрана”.  

За предотвратяване на тези контакти между лишени от свобода и 

служители, както и за реализиране на превантивна дейност се полагат 

постоянни усилия от страна на ръководствата на затворите, ГДИН и ГДНП-

МВР. През 2018 год. са образувани 10 дисциплинарни производства по чл. 

230, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМВР за служители от затворите, като са наложени 

дисциплинарни наказания - „Уволнение“ и образувани наказателни 

производства по реда на НПК.  

Постигнатите добри резултати по отношение на предотвратяването на 

корупционни практики, престъпления и нерегламентирани контакти, се 

дължат до голяма степен на добро взаимодействие между ГДИН и сектор 

ООМЛС при ГДНП – МВР.  

И през изминалата година продължи установената практика, 

проверките на багажите на лишени от свобода по време на свиждане да се 

осъществяват предимно физически, без употреба на специализирани 

технически средства. 

С нормалното и безаварийното функциониране на надзорно-

охранителната техника се гарантира поддържане на високо ниво на 

сигурност в местата за лишаване от свобода, недопускане на нарушения и 

бягства. Техниката се поддържа в изправност и в добро техническо 

състояние въпреки морално остарялата концепция на по-голяма част от  

съоръженията и системите. С наличните финансови средства се извършват 

частични ремонти и профилактика, като се закупуват резервни части за 

ремонт на дефектиралите устройства на отделните системи за сигурност. 

През 2018 г. се извършваха периодични проверки от служителите в 

сектор ОСЗ относно функционирането и ефективното използване на 

техническите средства и системи. Оказваше се постоянна и своевременна 

техническа и методическа помощ на служителите отговарящи за НОТ 

относно ремонта и поддръжката на съществуващата техника и за 

внедряването на нови технически средства. Усъвършенства се начина на 

работа с надзорно-охранителната техника с цел максимално използване на 

функционалните възможности на техниката. 

През 2018 г. бяха осигурени необходимите финансови средства за 

закупуване на 63 броя цифрови носими радиостанции  марка.  

Активните съоръжения от периметровата охрана, сигнално-

охранителната система и видео наблюдението, като цяло се нуждаят от 

обновяване и модернизиране поради морално остарялата си концепция и с 

цел повишаване на сигурността и надеждно функциониране. В тази връзка 

в края на годината беше сключен договор с предмет: „Проектиране,  

доставка, монтаж и пускане в експлоатация на периметрова охранителна 

система за затвора гр. Плевен“ със срок на изпълнение 90 календарни дни. 
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През месец февруари и март 2018 г. бяха доставени и пускане в 

експлоатация на 2 броя скенери за проверка на багаж за затворите в 

градовете Враца и Плевен.  

В периода 19.02 - 21.02.2018 г. беше организиран и проведен 

обучителен курс на служителите отговарящи за надзорно-охранителната 

техника в затворите и затворническите общежития. Същият се проведе на 

територията на ЗО-Дебелт и включваше запознаване с функционирането и 

начина на работа на ново изградената интегрираната охранителна система.  

Монтираната и пусната в експлоатация през месец май 2017 година 

система за ограничаване на нерегламентираните мобилни комуникации за 

нуждите на затвора в гр. Белене показа недостатъчно ефективна работа и се 

нуждае от допълнителни настройки и надграждане.  

Във връзка с осигуряване на телефонна връзка на лишените от свобода 

настанени в затворите, затворническите общежития и арестите беше 

подготвена и проведена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 

технически спецификации и изисквания към участниците за документация 

на обществена поръчка, относно телефонните разговори на лицата 

настанени в местата за лишаване от свобода”. Предстои провеждане на 

процедура от ДПФЗД, съгласно ЗОП която ще избере доставчикът на 

системата за провеждане на телефонни разговори от лишените от свобода,  

инсталирана в МЛС.  

През годината бяха проведени множество презентации и срещи с 

фирми и организации произвеждащи или предлагащи нови системи за 

сигурност и охрана обхващащи: видео и сигнално-охранителна техника, 

системи за контролиран достъп със заключващи механизми предназначени  

за затвори и помещения с високо ниво на сигурност, нови детектори на 

опасни предмети и вещества, както и антидрон системи. 

Осъществяваше се поддръжка и ремонт на служебните мобилни и 

стационарни телефони на ГДИН и териториалните й служби, 

компютърните, сигнално-охранителните и пожаро-известителните системи 

и инсталации в  сградите на ГДИН на бул. Столетов № 21 и ул. м-р Векилски 

№ 2. Своевременно се оказва съдействие на териториалните служби и се  

координират дейностите с БТК АД при възникване на повреди, 

премествания и откриване нови постове с телефони тип „Мобика“ 

предназначени за провеждане на разговори от лишените от свобода. 

През изминалата година, служителите от сектора взеха активно 

участие в комисии за разглеждане и планиране на дейността в рамките на 

проект  „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите 

и арестите“, съгласно предоставена на безвъзмездна финансова помощ по 

Норвежки финансов механизъм.  

През отчетения период всички служители от надзорно-охранителния 

състав са снабдени със служебно облекло.  
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Като цяло кадровото обезпечаване на затворите с надзорно-

охранителен състав през отчетния период не отговаряше на определените 

щатове, но ръководствата по места успяваха да осигурят относително 

нормален ритъм за работа. Въпреки това има затвори в които се отчита 

тревожна тенденция на трайно текучество на кадри. Всички новоназначени 

служители от НОС успешно преминаха първоначалния курс на 

професионална подготовка съгласно изискванията на чл. 31 от ЗИНЗС. В 

изпитните комисии за теоретико-практически изпити взеха участие 

служители от сектор ОСЗ.  

През годината съгласно утвърдените разчети и при възникнала 

необходимост, служителите от сектора извършваха проверки във всички 

затвори в страната по носенето на постовата служба от служителите от НОС. 

При извършените планови и внезапни проверки в затворите, 

включително и в тъмната част на денонощието, не се констатираха груби 

нарушения на постовата служба. Бяха констатирани несъществени 

пропуски по съхранението и поддържането на служебното оръжие, воденето 

на задължителната документация, осъвременяване на планове за действия 

на състава при по-високи състояние и степени на бойна готовност и 

действия при кризи, недобра хигиена по постовете. 

При извършените нощни проверки, служителите носеха службата 

съгласно утвърдените графици и инструкции.  

Всички констатации и препоръки след проверките своевременно се 

изпращаха на началниците на затвори за отстраняване на нередностите. При 

повторни проверки от сектор ОСЗ се осъществяваше контрол по изпълнение 

на дадените препоръки. 

При всички негативни констатации от извършените проверки, се 

даваха указания за насоките за работа, както и конкретни препоръки за 

обучение на персонала при работа с лишените от свобода, употреба на 

физическа сила и помощни средства. Основно се акцентира за извършване 

на превантивни дейности и рутинни проверки за недопускане на 

неразрешени вещи и предмети в местата за лишаване от свобода. Беше 

напомнено, че следва да се полагат усилия за недопускане на забранени и 

опасни вещи в MЛC, а не само за тяхното откриване и изземване. 

Взаимодействието със служителите от сектор OOMЛC при ГДНП се 

осъществяваше регулярно, като добра стиковката между служителите по 

места и ръководствата на затвори пролича в градовете София, Варна, Бобов 

дол и Бургас. В част от проверките и сигналите за правонарушения взеха 

участие и служители от сектор ОСЗ. 

При осъществяването на дейностите на сектора и през настоящата 

година продължи взаимодействието с представителите на ССЗБ по 

отношение осъществяването на надзорно-охранителната дейност и при 

разглеждането на конкретни въпроси. Осъществяваха се периодични срещи 

с представители на УС на ССЗБ. На тях се обсъждаха наболели за 
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служителите въпроси, като отчитане и заплащане на полагания труд, 

допълнителни плащания за нощен труд, време на разположение, труд на 

официални празници и др. Обсъждани бяха и въпроси с носенето на 

службата, списъци на постове, назначаване в наряд и конкретни действия 

при носенето на службата. 

 

3. Изводи свързани с дейността на направлението ОСЗ. 

3. 1. Работата на служителите от сектор ОСЗ през изтеклата година 

беше динамична и насочена към подобряване организацията на работа на 

НОС в МЛС с цел повишаване ефективността от дейността им, стриктно 

спазване законовите разпоредби в ЗИНЗС, ППЗИНЗС и другите нормативни 

документи. 

3. 2. Въпреки ежегодното текучество на надзиратели, служителите 

отговарящи за охраната и сигурността в МЛС, макар и в усложнена 

обстановка, изпълняваха съвестно служебните си задължения. 

3. 3. Със служителите от НОС се водеше целогодишна работа по 

подобряване на дейността им. Учебните занятия бяха насочени към 

обучение на състава за правилни действия при особени случаи и усложнена 

обстановка. 

 

 

V. Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода 

(МОМЛС) 

Основна задача на сектор МОМЛС през 2018 г. беше подобряване на 

организацията на медицинското обслужване и осигуряване на 

равнопоставен достъп до медицинска помощ на лишените от свобода, 

гарантиран от пакета здравни услуги на Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК) и Националния рамков договор (НРД), при пълно зачитане на 

човешките им права. 

МЛС не могат самостоятелно да отговорят на всички здравни 

потребности на лишените от свобода. Това е особено вярно за 

специализираната помощ. Здравните грижи, които не могат да бъдат 

предоставени в затвора се осигуряват от лечебните заведения извън местата 

за лишаване от свобода.  Лишените от свобода имат същите права и 

задължения, както останалите граждани по отношение на достъпа до 

здравеопазване, включително лечение, рехабилитация и грижи за 

терминално болните, инвалидите, хората, живеещи с проблема ХИВ/СПИН 

и туберкулоза. 

През 2018 г. дейностите по осигуряване на здравни грижи в местата за 

лишаване от свобода са подпомогнати, като допълнително са наети на 

граждански договор 24 медицински специалисти (общопрактикуващи 

лекари, фелдшери и медицински сестри) и е осъществен служебен избор на 
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7 (седем) общопрактикуващи лекари (ОПЛ) в местата за лишаване от 

свобода, съгласно НРД.  

Проверена, обработена и съгласувана е документацията, свързана с 

предложенията за изпращане на лечение в СБАЛЛС - София и СБАЛЛС -

Ловеч на 240 лишени от свобода. 

Обработени и проверени са общо 279 постъпили жалби и молби на 

лишени от свобода, задържани под стража и граждани, свързани с 

медицинското обслужване. Изготвени са отговори в срок. В случаите на 

основателни оплаквания са предприети мерки за отстраняване на 

неблагополучията. 

През 2018 г. са извършени 3 (три) комплексни проверки в затворите 

гр. Пловдив, Бургас и Белене по отношение организацията и дейността на 

медицинските центрове, хигиената на хранителните блокове и 

организацията на прехраната на лишените от свобода. Изготвени са доклади 

и са направени препоръки за констатираните пропуски. 

За подобряване на дейността на лечебните заведения в местата за 

лишаване от свобода са актуализирани и утвърдени 15 (петнадесет) броя 

Правилници за организацията на дейността и вътрешния ред на 

медицинските центрове и двете болници при затворите, утвърдени от 

главния директор на ГДИН. 

 Издадено е удостоверение за пререгистрация на хранителен обект за 

съответствие с хигиенните и/или ветеринарно-санитарните изисквания, 

определени с нормативен акт на затворническа лавка - ЗОЗТ „Бойчиновци” 

при затвора гр. Враца.  

          Сектор МОМЛС организира и проведе: 

✔ Обучителен семинар за медицинските специалисти от затворите, 

финансирано от Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната 

програма по туберкулоза“. Обучението се проведе през мес. октомври 2018 

г. в парк-хотел „Витоша“, гр. София и присъстваха медицински специалисти 

от всички затвори; 

✔ Заседания на Комитета по условия на труд - проведени са 3 (три) 

заседания, изготвени са протоколи за взетите решения и са направени 

предложения за подобряване на условията на труд; 

✔   Заседания на Медицинската комисията по чл.138 от ЗИНЗС – 

свикани са 6 (шест) редовни заседания и са изготвени 12 (дванадесет) 

становища, относно необходимостта от отлагане на влязла в сила присъда 

или прекъсване на изпълнение на наказанието лишаване от свобода по 

медицински причини. За всяко заседание на Медицинската комисия са 

изготвени протоколи. 

 Служителите в сектор МОМЛС взеха участие в следните работни 

групи, срещи, конференции, семинари, заседания и др.: 
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✔ „Националната стратегия за борба с наркотиците за периода 2019 

-2023 г.“; 

✔ „Национална програма за превенция и контрол на вирусните 

хепатити в Република България за периода 2019 -2023 г.“; 

✔ Заключителна конференция по проект: „Подкрепа за прилагане на 

решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет 

за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне 

или наказание с фокус върху реформата в затворите“; 

✔ Заседания съвместно с експерти на Министерство на 

здравеопазването в Експертния съвет по белодробни болести.  

Сектор МОМЛС създаде организация за провеждането на: 

✔ Работно посещение на международен консултант на СЗО/Комитет 

Зелена светлина“ – Европа за оценка на контрола на мултирезистентна 

туберкулоза в България в отделение по белодробни болести в СБАЛЛС-

Ловеч, съвместно с експерти от Министерство на здравеопазването. 

✔ Профилактичните медицински прегледи в централното 

управление на ГДИН от СТМ „Медико ООД“ през месец ноември 2018 г.; 

✔ Две акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване сред 

служителите от ГДИН и затвора София през месеците юни и октомври. 

Съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в 

ГДИН, направлението взе участие при провеждането на избор на Служба по 

трудова медицина в ГДИН и териториалните ѝ служби. 

Във връзка с изготвянето на годишния анализ за дейността на 

медицинското обслужване на лишените от свобода, сектор МОМЛС 

обработи и обобщи данните от медико-статистическия отчет за дейността 

на лечебните заведения към Министерство на правосъдието. Здравни услуги 

на нуждаещите се лишени от свобода са предоставяни както в медицинските 

центрове и двете болници в затворите гр. София и гр. Ловеч, така и в 

лечебните заведения извън местата за лишаване от свобода. 

При анализа на обобщите статистически показатели за извънболнична 

помощ в местата за лишаване от свобода се отчита висока натовареност на 

медицинските специалисти при намаляване на средносписъчния брой на 

лишените от свобода.  

 
 

 

ГОДИНА 

АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ В МЛС 

Общ брой прегледи 
Прегледи в лечебни заведения 

извън МЛС 

2018 176 949 3 881 

 

По отношение на статистическите показатели за болнична помощ, 

също може да се отбележи висока натовареност в лечебните заведения в 

местата за лишаване от свобода. Повишил се е броя на лишените от свобода 
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лекувани в психиатрично, белодробно и хирургично отделение. В приемно-

диагностичния блок на СБАЛЛС-София са проведени 4925 амбулаторни 

прегледи и 343 в СБАЛЛС-Ловеч.  

Прави впечатление, че се е увеличил и броя на лишените от свобода 

консултирани в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода.  

 

ГОДИНА 

Лечебни 

заведения извън     

МЛС  

СБАЛЛС 

София 

СБАЛЛС 

Ловеч 

 

ОБЩО 

 

2018 1 866 436 289 2 591 

 

През 2017 г. и 2018 г. в затворите са проведени профилактични 

флуорографски прегледи на лишените от свобода, финансирани от 

Министерство на здравеопазването по Програма „Укрепване на 

Националната програма по туберкулоза в Република България“. 

От анализа на „Обобщена справка за извършените дейности с мобилен 

флуорограф през периода в местата за лишаване от свобода“ на МЗ е видно, 

че са проведени 3 360 флуорографски прегледа. От тях са открити 9 лица с 

потвърдена диагноза туберкулоза. 

От статистическите данни на сектор МОМЛС  за периода от 2000 г. до 

2018 г. е видно, че е постигната трайна тенденция за намаляване броя на 

заболелите от туберкулоза в местата за лишаване от свобода.  

 

 
 

 

В затворите се провежда скрининг за туберкулоза, като част от 

първичния медицински преглед на новопостъпили лишени от свобода и на 
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лица със съмнение за туберкулоза, чрез въпросник, туберкулинов кожен 

тест на Манту и извършване на рутинно изследване на храчка.  

През отчетния период са направени 4 723 анкетни карти за скрининг 

на риска от туберкулоза. 

През 2018 г. са извършени общо 875 броя серологични изследвания за 

ХИВ/СПИН, ново регистрирани серопозитивни са 4 (четири) случая в 

затворите. 

Общо регистрираните случаи на починали в местата за лишаване от 

свобода за 2018 г. са 32 лица (29 в затворите и 3 в арестите).  

 

 

 
 

Запазва се тенденцията най-честите причини за леталитет по 

нозология в местата за лишаване от свобода да бъдат сърдечно-съдовите и 

злокачествените заболявания.  
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По отношение осъществяването на здравния контрол през отчетния 

период медицинските специалисти са извършили 1069 проверки (в затвори, 

ЗО и арести), предписани са 143 мероприятия, от които 134 са изпълнени.  

 

Безспорно работата на медицинските специалисти в условията на 

затвора е напрегната, трудна и отговорна задача. Кадровият проблем остава 

и през 2018 г. Причините са неатрактивни условия на труд в затворите, 

ниско възнаграждение и дефицит на медицински кадри, като цяло в 

страната. Тенденцията за липса на достатъчно медицински кадри е от 

национален мащаб. Същата се констатира и в останалите европейски 

държави.  

Администрацията се опитва да компенсира недостига на кадри, като е 

предприела различни постъпки. След направените промени в ЗИНЗС, 

медицинските специалисти (лекари, фелдшери, медицински сестри) се 

назначават по трудови правоотношения. Това дава възможност след 

навършване на 60 години медицинският персонал да продължи да работи по 

трудови правоотношения, което доведе до задържане на дългогодишни 

служители в системата. Процедурата по назначаване на нови кандидати е в 

по-кратки срокове.  

На вакантните длъжности, за които няма кандидати се наема 

допълнителен медицински персонал на граждански договор за предоставяне 

на доболнична медицински услуги и се прави служебен избор на 

общопрактикуващ лекар, съгласно НРД. Също така медицински 

специалисти по съответните тясно профилирани специалности посещават 

затворите на място и предоставят здравни услуги, гарантирани от бюджета 

на НЗОК. 
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 Тенденцията за предоставяне на здравни грижи от общопрактикуващи 

лекари и специалисти от лечебни заведения извън местата за лишаване от 

свобода е трайна и непрекъснато се  разширява.  

 

В. ПОПУЛАЦИЯ, МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ И ТРЕТИРАНЕ 

НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА В АРЕСТИТЕ 

 

I. Дейност по охраната, режима и изолацията на задържаните 

лица. 

Дейността в арестите е регламентирана съгласно Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/, Правилника 

за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 

стража /ППЗИНЗС/, както и вътрешно нормативните актове, в които са 

залегнали общите положения, касаещи организацията на охраната, правата 

и задълженията на служителите от НОС в арестите. 

Съгласно разпоредбите на чл.327, ал.2 и чл.303 от ППЗИНЗС в 

началото на 2018 г. служителите от направлението разгледаха и съгласуваха 

изготвените „Планове за действия при особени случаи”, „Планове за 

действия при кризисни ситуации” и „Списък за постовете”, съобразени със 

специфичните условия за всеки арест, които впоследствие бяха утвърдени 

от зам.-главния директор. 

С оглед подобряване дейността на арестите към ГДИН и оказване 

методическа помощ и ръководство на същите, през периода от началото на 

годината до момента служителите на направлението са извършили 20 

проверки, касаещи надзорно-охранителната дейност и допуснати 

дисциплинарни нарушения от служители от надзорно-охранителния състав.   

За отстраняването на констатираните слабости и пропуски, са дадени 

конкретни указания и срокове на съответните началници, както и са 

набелязани мерки, за недопускане в бъдеще на други такива. 

Задължителната служебна документацията в арестите през годината, 

се водеше съгласно изискванията. 

Паспортите за всички арести се актуализират ежемесечно от 

командирите на отделения, младшите инструктори по охраната, главните 

надзиратели и началниците на сектори „Арести” към ОСИН. 

Охраната в арестите е организирана на 8, 12 и 24 часови дежурства, в 

съответствие с нормативните документи.  

Във връзка с уеднаквяване на списъка на разрешените вещи, предмети 

и хранителни продукти  за лицата задържани по реда на НПК в арестите, с 



62 

 

този на лишените от свобода, беше изготвен нов списък на разрешените 

вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават, ползват 

и държат при себе си или на определените за целта места задържаните под 

стража по реда на НПК и други лица, настанени в арестите и утвърден със 

заповед № ЛС-04-641/28.11.2018 г. на министъра на правосъдието, която 

отменя старата Заповед № ЛС-04-1366/16.08.2017 г. на МП. 

Сравнявайки тази и предходната година, се забелязва намаляване на 

броя на задържаните лица, преминали през арестите. 

За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. в арестите са били настанени 

– общо 12619 лица (при 14091 за 2017г.), от тях: 

- по досъдебни производства –  6332 лица, при 6628 лица за 2017 г.; 

- по делегация – 6286 лица, при 7429 лица за 2017 г. 

От общия брой задържани: 

- с постановление на прокуратурата до 72 часа – 6286 лица, при 1667 

лица за 2017 г.; 

- с определение на съда – 4857 лица, при 5442 лица за 2017 г. 

 

 

№ Арест 

По 

досъдебни 

производства 

По делегация 
До 72ч с 

постановление 

С постоянна 

мярка с опр. на 

съда 

Общ брой 

задържани 

Брой 
Човеко- 

дни 

Брой 
Човеко-          

дни 

Брой 

Човекодни 

Брой 
Човеко-                

дни 
зад. зад. зад. зад. 

лица лица лица лица 

1 Благоевград 181 363 1008 23 51 158 7819 544 8878 

2 Бургас 222 137 529 40 103 182 13653 359 14285 

3 Варна 206 76 329 47 167 159 11951 282 12447 

4 
Велико 

Търново 
129 527 1392 23 38 106 6253 656 7683 

5 Видин 113 213 496 27 79 86 4294 326 4869 

6 Враца 89 143 252 33 418 56 3898 232 4568 

7 
Г.М.Димитров 

42 
1763 346 1516 416 1329 1347 85875 2109 88720 

8 Габрово 38 220 643 1 1 37 3116 258 3760 

9 Добрич 145 253 1077 8 15 137 6613 398 7705 

10 Дупница 0 12 14 0 0 0 0 12 14 

11 Елхово 65 35 126 7 20 58 4976 100 5122 

12 Кърджали 35 116 422 5 12 30 1782 151 2216 

13 Кюстендил 111 356 634 29 51 82 5178 467 5863 

14 Ловеч 112 9 296 24 55 88 6245 121 6596 

15 Монтана 54 174 496 17 128 37 2654 228 3278 

16 Пазарджик 113 19 278 21 56 92 7351 133 7685 

17 Перник 52 153 388 4 6 48 3428 205 3822 
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18 Плевен 202 55 214 43 132 159 12970 257 13316 

19 Пловдив 829 198 596 261 719 568 35243 1027 36558 

20 Разград 84 193 1017 17 54 67 3788 277 4859 

21 Разлог 34 46 148 10 24 24 590 80 762 

22 Русе 211 430 1784 63 190 148 9595 641 11569 

23 Сандански 89 116 330 21 51 68 2534 205 2915 

24 Свиленград 180 45 371 131 312 49 3288 225 3971 

25 Силистра 92 85 421 22 189 70 2874 177 3484 

26 Сливен 171 607 2138 14 35 157 8100 778 10273 

27 Смолян 23 47 166 4 7 19 1318 70 1491 

28 Стара Загора 246 122 358 42 99 204 16243 368 16700 

29 Търговище 49 128 578 6 17 43 2559 177 3154 

30 ул.Векилски 2 346 53 525 73 288 273 33454 399 34267 

31 Хасково 162 420 1408 24 45 138 5304 582 6757 

32 Шумен 73 241 852 10 30 63 4492 314 5374 

33 Ямбол 113 348 1988 9 35 104 2047 461 4070 

Общо за сектор 

Арести 
6332 6286 22790 1475 4756 4857 319485 12619 347031 

 

Видно от горното и сравнявайки данните с тези от предходната година 

се забелязва, намаляване в общия брой, както на задържаните лица, така и 

при общият сбор на периодите на техния престой в арестите, а именно: 

- при общ брой задържани лица 14091 за 2017 г. – 380821 човекодни-

средно дневно 1043 задържани лица. 

- при общ брой задържани лица 12618 за 2018 г. – 347031 човекодни-

средно дневно 951 задържани лица;  

През 2018 г. броя на приетите задържани лица е по-малък от този през 

2017 г. Средно дневно пребивавалите в арестите за 2018 г. са с 92 лица по-

малко от тези през 2017 г.  

През изтеклата година броят на задържаните лица в арестите според 

периода на пребиваване е, както следва: 

- от 2 до 6 месеца – 1235 лица, за 2017 г. – 1775 лица; 

- над 6 месеца – 522 лица, за 2017 г. – 608 лица; 

- общ брой задържани – 12619 лица, за 2017 г. – 14091 лица.  

 

№ Арести 
Брой задържани 

до 2 месеца от 2 до 6 месеца над 6 месеца общо 

1 Благоевград 487 43 14 544 

2 Бургас 268 63 28 359 

3 Варна 199 60 23 282 
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4 
Велико 

Търново 
607 40 9 656 

5 Видин 300 24 2 326 

6 Враца 201 25 6 232 

7 
Г.М.Димитров 

42 
1459 519 131 2109 

8 Габрово 242 11 5 258 

9 Добрич 355 38 5 398 

10 Дупница 12 0 0 12 

11 Елхово 70 16 14 100 

12 Кърджали 137 12 2 151 

13 Кюстендил 431 29 7 467 

14 Ловеч 88 15 18 121 

15 Монтана 203 22 3 228 

16 Пазарджик 80 38 15 133 

17 Перник 180 19 6 205 

18 Плевен 167 62 28 257 

19 Пловдив 756 191 80 1027 

20 Разград 248 28 1 277 

21 Разлог 73 4 3 80 

22 Русе 577 40 24 641 

23 Сандански 189 12 4 205 

24 Свиленград 201 21 3 225 

25 Силистра 157 13 7 177 

26 Сливен 728 38 12 778 

27 Смолян 62 7 1 70 

28 Стара Загора 251 84 33 368 

29 Търговище 160 14 3 177 

30 ул.Векилски 2 170 109 120 399 

31 Хасково 552 19 11 582 

32 Шумен 282 27 5 314 

33 Ямбол 448 10 3 461 

Общо за сектор 

арести: 
10340 1653 626 12619 

 

Анализирайки данните и сравнявайки ги с миналогодишните е видно, 

че задържаните лица пребивавали в арестите за период над 6 месеца са 

намалели / - 86 лица/. Наблюдава се и значително намаляване на броят на 

задържаните за период между 2 и 6 месеца /–540 лица/.  

На основание заповед № Л-5367/24.07.2009 г. на гл. директор на 

ГДИН, в направлението в края на всяко тримесечие се събират и обобщават 

данни за пренаселеността в арестите. 

Видно от анализа на събраните данни, през 2018 година 

пренаселеност е налице в арест – Видин, арест – Свиленград, в арест – 
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Кюстендил и в арест – Русе, в арест – Стара Загора и в арест - Сливен. През 

периода пренаселеността е достигала до 10 лица над капацитета за арест – 

Кюстендил и арест – Стара Загора,  и до 6 лица над капацитета за арест – 

Видин. 

Предвид покачване на напрежението в следствие пренаселеността в 

тези арести, от страна на направлението бяха дадени необходимите указания 

за вземане на всички мерки от началниците на сектори „Арести“, за 

недопускане на произшествия  нарушения на вътрешния ред. 

През отчетния период най-много среднодневно задържани лица 

имаше в следните арести: 

1. Арест –  Г. М. Димитров 42 –  243 задържани лица; 

2. Арест – Пловдив – 100 задържани лица; 

3. Арест – Векилски 2 – 94 задържани лица; 

4. Арест – Стара Загора –  46 задържани лица; 

5. Арест – Бургас – 39 задържани лица. 

Наред с ежедневната дейност по охраната, режима и изолацията на 

задържаните лица, настанени в арестите, беше извършвана и допълнителна 

дейност по охраната и изолацията на същите в болнични заведения, като 

през отчетния период са били разкрити и поддържани 62 поста. За 

сравнение, през 2017 година са били открити и поддържани 76 поста от 

надзорно-охранителния състав. 

В арестите на територията на страната на основание чл. 243, ал. 5 от 

ЗИНЗС на всяко новозадържано лице се изготвя оценка на риска от 

настаняване в обща килия и диагностична оценка, като същите се изготвят 

от обучени служители от надзорно-охранителния състав. На задържаните, 

престояли в арестите над 3 месеца се изготвя разширен вариант на 

диагностичната оценка, като при необходимост се изготвят планове за 

намаляване на риска на задържани лица с констатиран висок и среден риск.  

 За изтеклата 2018г. всички задържани лица в арестите са 

диагностицирани, като от общия брой 90 лица са със среден риск и 37 с 

висок риск. На същите са изготвени планове за намаляване на риска и са 

взети мерки за недопускане на ескалация на рисковите поведения на 

задържаните лица. 

При диагностичната работа в арестите, като проблемни могат да се 

посочат фактите, че тя се извършва от служители на надзорно-охранителния 

състав без специална подготовка, както и липса на обособени помещения в 

някои от арестите, в които да се провежда интервюто със задържаното лице.   
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Но ангажирането на служители от надзорно-охранителния състав в 

процедурите по диагностика в арестите заостря вниманието на служителите, 

особено при разпознаване на знаците и симптомите на суицидното 

поведение при ежедневното наблюдение на задържаните лица. Последните 

няколко години се наблюдава положителна тенденция в предотвратяване и 

прекратяване на суицидни действия от страна на задържаните лица. 

Във връзка със случаи на реализирани суициди в местата за лишаване 

от свобода през отчетната година и с цел повишаване на компетентностите 

на различни категории служители при работа с лишени от свобода, склонни 

към автоагресивни действия, както и превенция на риска от суицид е 

разпоредено да се засили вниманието към лицата с проблемно поведение, 

психиатрични и психични отклонения, както и тези склонни към 

автоагресия и импулсивно поведение, като се ползва разработеното и 

въведено през 2013 година „Методическо ръководство за превенция на 

риска от суициди и самоуреждания при лишените от свобода“, към което са 

разписани методически пособия за ръководни служители, за инспектори 

социална дейност и възпитателна работа и надзиратели, в които са изведени 

и практически действия за намаляване на риска от самоубийства.  

При прилагането на диагностичните инструменти, служители от 

надзорно-охранителния състав на арестите бяха подпомагани от инспектори 

пробация или инспектор-психолог към областните служби „Изпълнение на 

наказанията”.  

  Благодарение на навременната и адекватна намеса на служителите от 

дежурните смени през изтеклата година бяха предотвратени 18 суицидни 

опита на задържани лица, както следва: арест – Благоевград – 4 бр., арест – 

Варна – 2 бр., арест – Кърджали – 2 бр., арест – Перник – 1 бр., арест – 

Разград – 1 бр., арест – Русе – 1 бр., арест – Пловдив – 2 бр., арест – Стара 

Загора – 1 бр., арест – Хасково, арест – бул. „Г. М. Димитров“ № 42. 

За подобряване на диагностичната работа в арестите служителите от 

направлението при ГДИН и сектори „Арести” към териториалните служби 

ще съсредоточат усилията си за продължаване на обучението на служители 

по прилагане на диагностичния инструмент. Ще се има за изпълнение при 

провеждането на учебната година по места да се представят основни 

рискове при задържаните лица, като се акцентира на прогнозиране на 

суицида. Ще продължи традицията при работа с високо рискови лица при 

необходимост да се привличат специалисти от пробационни служби или 
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затворите за провеждане на беседи и препоръчване на мерки за 

преодоляване на рисковото поведение.  

През 2018 година бяха извършени общо 3 /три/ проверки от 

сътрудници на Българския хелзинкски комитет. Извършени са и 9 /девет/ 

проверки от представители на Омбудсмана на Република България, 

съответно в арестите в гр. Ямбол – два пъти, арест – бул. „Г. М. Димитров“ 

№ 42 – един път, арест – ул. „М-р Векилски“ № 2 – три пъти, арест – 

Свиленград – един път. Проверките бяха свързани основно с условията за 

бит и престой на задържаните лица в арестите.  

По жалби на задържани лица, техни близки и сигнали от служители 

Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията при Министерство 

на правосъдието извърши общо 12 /дванадесет/ проверки съответно в арест 

– Видин, арест – Монтана, арест – Перник, арест – Силистра, арест - Ямбол.  

С оглед подобряване дейността на секторите „Арести” към ОСИН и 

оказване методическа помощ и ръководство на същите, през отчетния 

период бяха извършвани проверки от служителите на направлението и от 

ръководството на ГД “Изпълнение на наказанията”, касаещи надзорно-

охранителната дейност, дисциплинарни нарушения, жалби и сигнали, като 

са проверени, както следва: арестите в гр. Плевен, гр. Стара Загора, гр. 

Пловдив, гр. Монтана, гр. Смолян, гр. Свиленград, гр. Кюстендил, гр. 

Перник, гр. Варна, гр. Шумен, както и арестите на бул. „Г. М. Димитров” № 

42 и ул. „М-р Векилски” № 2  - гр. София. 

При извършените обиски на задържани лица и претърсвания на 

арестните помещения от служители на НОС през годината са открити 

неразрешени вещи и предмети както следва: 

- мобилни телефони – 33 бр.; 

- карта-памет  – 4 бр.; 

- наркотични вещества  – 5 бр. 

Могат да се направят изводи, че в арестите установените 

неразрешени вещи и предмети са по-голям брой, в сравнение с предходната 

2017г. 

 

ІІ. Допуснати нарушения на служебната дисциплина, 

произшествия, инциденти, наложени наказания и поощрения на 

служители. Кадрово осигуряване. 
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За допуснати дисциплинарни нарушения през 2018г. на служители от 

арестите са наложени общо 57 /петдесет и седем/ дисциплинарни наказания 

на служители от сектори “Арести“.  

През отчетния период наред с допуснатите дисциплинарни 

нарушения, по-голямата част от служителите професионално изпълняваха 

служебните си задължения, като за постигнати високи резултати и проявен 

професионализъм в служебната си дейност са наградени общо 37 /тридесет 

и седем/ служители.  

За времето от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. в арестите са назначени 

общо 37 служители. Освободени от длъжност по различни причини са общо 

– 26 служители.  

 

ІІІ. Административна и учебна дейност. 

В направлението ежедневно се събират данни за броя на задържаните 

лица в арестите, като за това се изготвят обобщени сведения. Своевременно 

се обработва и информацията за чуждите граждани, постъпили в арестите 

на територията на Република България. В тази връзка са изготвени общо 260 

уведомителни писма адресирани до Дирекция “Консулски отношения” към 

Министерство на външните работи и съответните дипломатически 

представителства.  

През 2018 година от направлението беше подадена информация за 

изготвянето на 10356 броя справки за пребиваване на лица в арестите.  

За отчетния период в направлението са постъпили общо 100 бр. 

жалби, от които: от задържани лица и лишени от свобода – 78 бр., от 

граждани – 16 бр. и от служители – 6 бр., което е значително увеличение 

(двойно), в сравнение с предходната 2017г., когато общият им брой е бил 

53. По всички жалби са извършени обстойни проверки, като 

жалбоподателите са уведомявани своевременно за взетото отношение по 

тях.  

В законоустановения срок се обработваха и постъпилите в 

направлението общо 82 бр. молби, от които 48 бр. от задържани лица и 

лишени от свобода и 34 от граждани. В сравнение с предходната година, 

когато броят им е бил 45, се забелязва значително увеличаване в общия брой 

на постъпилите молби.  

За отчетния период в арестите са били настанени 1002 чужди 

граждани, от които от женски пол - 51 лица. Наблюдава се незначително 
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намаляване в сравнение с предходната година, когато задържаните чужди 

граждани са били 1474 лица.  

Във връзка с молби за изготвяне на удостоверения за престой на 

задържани лица в арестите, са извършени 36 проверки.  

Ежемесечно в направлението се изготвяха сведения за регистрираните 

нарушения в местата за предварително задържане, съдържащо информация 

за бягства, починали лица, гладни стачки, груби нарушения на реда, 

бунтове, и др. На всяко 1-во число от месеца сведенията се изпращаха в СГП 

и ВКП. 

През изминалата 2018 г. са изготвени общо 86 съобщения за 

инциденти със задържани лица и служители от арестите, употреба на 

физическа сила и помощни средства от служители на НОС, открити 

наркотични вещества и други неразрешени вещи. 

От направлението са изготвени общо 24 заповеди. В изпълнение на 

заповед № Л-3555/13.08.2018г. на главния директор на ГДИН, е извършено 

осъвременяване на документите, свързани с дейността на секторите в 

ГДИН, като са актуализирани и изготвени нови.  

Като цяло в направлението през отчетния период са обработени 1306 

бр. материали и преписки. 

През 2018 година в специализирания учебен център на ГДИН в град 

Плевен се проведоха курсове за обучение за първоначална подготовка на 

новоназначените служители, като преминали през тях са 12 служители. 

Показаните резултати, като цяло са добри.  

Проведено е обучение от главния инструктор на „TASER”X2 за 

България и на обучените двама служители бяха издадени сертификати за 

работа с електро-преносен пистолет „TASER”X2. 

В специализираният учебен център – град Плевен за времето от 

26.03.2018г. до 30.03.2018г. се проведе преподготовка на служители от 

арестите на длъжност „командир на отделение“ и „главен надзирател“, като 

в обучението взеха участие и служители от сектора.  

Съгласно годишните планове началниците на сектори „Арести“, 

главните надзиратели, младши инструкторите по охраната и командирите 

на отделения по места, провеждаха занятия с новоназначените служители, с 

цел запознаване с нормативната база, регламентираща надзорно-

охранителната дейност и придобиване знания и умения, необходими в 

ежедневната работа. След провеждане на първоначалната подготовка в 

областните звена с новоназначените служители, всеки един от тях е 
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положил изпит. Наред със запознаване с нормативната уредба със същите 

са провеждани и занятия по изучаването на материалната част на 

стрелковото оръжие, намиращо се на въоръжение в подразделенията, 

мерките за безопасност при боравенето с него, както и реда за използване и 

случаите на употреба на помощни и технически средства.  

С останалият личен състав ежемесечно бяха провеждани планови 

занятия, с цел повишаване на професионалната подготовка.  

През 2018г. се провеждаха ежемесечни занятия, съгласно годишния 

план на арестите. Реализираха се занятия по Национално и европейско 

законодателство и добри практики в работа с уязвими групи задържани, 

занятие по прилагане на НПК с решаване на конкретни казуси свързани с 

налагане и промяна на МНО и занятие по екипни взаимодействия по 

овладяване на кризисни ситуации. Ежемесечно се провеждат занятия по 

обща физическа подготовка.  

През 2018 година се проведоха 31 стрелби с пистолет МАКАРОВ, 

като най-много са стрелбите проведени със служителите от арестите при 

ОСИН – Благоевград /4 стрелби/,  арест – гр. Видин  /4 стрелби/. В арести - 

Русе, Разград, Перник, Кърджали, Габрово, Ст. Загора, Хасково и Пловдив 

по 2 стрелби. Резултатите от проведените стрелби бяха задоволителни. 

В арести – гр. Кюстендил, гр. Монтана, гр. Търговище и арестите при 

ОСИН - София стрелби не са провеждани, което се отчита като слабост. На 

началниците на ОСИН е обърнато сериозно внимание за отстраняване на 

тези пропуски през настоящата 2019г.  

През годината обучение за работа с ИСИН са преминали двама 

служители от ареста гр. Монтана. 

 

ІV. Материално-битово и техническо осигуряване. 

Съгласно международните изисквания за оптимизиране на 

дейностите, съпровождащи досъдебното производство, подобряване 

условията за сигурност, бит и престой, както и намаляване на разходите по 

издръжката на арестите, се налагат реконструкции на някои от 

съществуващите и изграждане на нови арести. По-голямата част от арестите 

в страната, конструктивно са изградени по стари концепции, неотговарящи 

на съвременните изисквания за третиране на задържаните лица.  

През изминалата година бяха направени  предложенията и се закриха 

5 ареста /Перник, Разлог, Търговище, Монтана и Дупница/, като 

служителите и задържаните лица бяха насочени в другите териториални 
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служби на ГДИН, съобразно реалната натовареност и ефективността на 

арестите. 

Във връзка с процедури по обжалване на обществената поръчка за 

извършване на строително-монтажни работи израждането на нов арест в гр. 

Сливен, същите стартираха по късно през 2018г.  

Въпреки предприетите мерки и положените усилия, сме изправени 

пред невъзможността да осигурим нормални условия за престой и бит на 

задържаните лица в арестите в градовете Габрово и Свиленград. Въпреки 

извършеният текущ ремонт в ареста в гр. Свиленград, битовите условия в 

тях не са добри и помещенията, в които се намират не дават възможност за 

реконструкции на килиите. В тази връзка през 2018г. е направено искане 

към МВР за предоставяне на сграда с терен, които не се ползват на 

територията на РУ на МВР гр. Свиленград, за изграждането на нов арест.  

Съгласно Инвестиционна програма за подобряване на материално-

битовите условия в арестите на територията на Република България, са 

предадени сгради за нуждите на арести в градовете Габрово, Силистра, 

Кърджали, Добрич и Благоевград, където се предвижда изграждане на нови 

арести и пробационни служби.  

 Дадена е писмена заявка за включване в годишния график за 

обществените поръчки на ГДИН и през 2018г., се извърши проектиране на 

нови арести в гр. Кърджали, в гр.Добрич и в гр.Благоевград. Продължава 

изграждането на арест в гр.Стара Загора на територията на затвора – Стара 

Загора.  

В арест – Разград е необходимо извършването на реконструкция на 

помещенията за провеждане на престой на открито за задържаните лица, 

проекта за което е изготвен преди осем години и изпратен в МП, но няма 

осигурено финансиране.  

За арест – Видин има изготвен инвестиционен и работен проект за 

преустройство на съществуващ арест, който не може да бъде реализиран на 

този етап поради липсата на акт за държавна собственост на горепосочения 

имот.  

Като цяло поради липсата на средства и неуредиците с липсата на акт 

за държавна собственост за някои от арестите са извършвани само най-

належащите ремонти и дейности по поддръжката. 

Въпреки липсата на финансови средства в 8 ареста са извършени 

текущи и освежителни ремонти с цел подобряване условията на бит и 

престой на задържаните лица.  
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През отчетния период за нуждите на арестите са закупени, както 

следва: 

- в арест – бул. „Г. М. Димитров“ № 42:  компютърна конфигурация 

– 5 бр., принтери – 1 бр., климатик – 1 бр., монитори – 6 бр., 

мултифункционално устройство – 1 бр., скенер – 2 бр., преносим 

компютър – 1 бр., камери за видео-наблюдение – 50 бр. и бойлери 

– 3 бр.; 

- в арест – Велико Търново: климатици – 2 бр.; 

- в арест – Габрово: бойлери – 1 бр.; 

- в арест – Перник: диспенсър за вода – 1 бр.; 

- в арест – Търговище: принтер - 1 бр.; 

- в арест – Ямбол: климатик – 1 бр.; 

- за нуждите на арест – Хасково: компютър – 1 бр.; 

- за нуждите на арест – Добрич са закупени 3 бр. климатици; 

-    в арест Благоевград –тунер за служебния компютър – 1 бр.  

 

Вещевото доволствие за служителите от надзорно-охранителния 

състав на арестите, осъществяващи пряко и непосредствено охранителна 

дейност в униформено облекло, за вещевата 2018г., е в процес на 

получаване. 

Въпреки предприетите действия от страна на ръководството на ГД 

„ИН” и Министерство на правосъдието, към момента в голяма част от 

арестите  условията на бит и престой, при които пребивават задържаните 

лица в ареста са задоволителни. 

През 2018г.  надзорно-охранителната техника се поддържаше в 

изправност, като своевременно се извършваше ремонт и профилактика. 

Заявяваха се  необходимите финансови средства и след тяхното осигуряване 

се подменяха дефектиралите съоръжения.  

Липсата на достатъчно финансови средства и неразрешение на 

разходи към настоящия момент доведе до непълното функциониране на 

електро-специални системи в арест - гр. Елхово. В голяма част от арестите 

камерите за видео-охранителните системи са морално остарели и 

амортизирани, което води до ниско ниво и качество на картината.   

Много от DVR-ите са с нисък капацитет на дискове, което позволява 

записите от видео-охранителните системи да са налични само за 2-3 дни.  

През отчетната година в арест – бул. „Г. М. Димитров“ № 42 са  

подменени съществуващи и са монтирани нови общо 50 бр. камери за 

видеонаблюдение. 
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Приоритет през 2019г. ще бъде осигуряване на нова видеотехника за 

по-качествено и надеждно функциониране на видео-охранителните и 

специални системи в арестите. 

Направлението поддържа и контролира дейностите по бойната, 

мобилизационната готовност и пожарната безопасност в ГДИН и в 

териториалните и служби при мирновременни и военновременни условия, 

аварии и природни бедствия, съгласно чл. 7, т. 3, буква „з“ от ППЗИНЗС. 

Във връзка с Директива за привеждане на страната в готовност за работа във 

военно време, приета с Решение № 582 от 14.07.2016 г. на Министерски 

съвет е разработен и изготвен от служители на сектора План за привеждане 

в готовност за работа във военно време на ГДИН, който е утвърден от 

министъра на правосъдието.  

Във връзка с утвърдения от министъра на правосъдието План за 

привеждане в готовност за работа във военно време на ГДИН, през 2018 

година са изготвени пликове за оповестяване на ГДИН и териториалните 

служби. Указа се съдействие по изготвяне, съгласуване и утвърждаване на 

плановете на териториалните служби.  

В сформираната експертна работна група, която да подпомага 

дейността на Националния щаб при въвеждане на самостоятелните части 

„Защита при земетресение“ и „Защита при наводнение“ на Националния 

план за защита при бедствия и с цел актуализиране на базата данни на 

длъжностните лица от МП, включени в групите за оповестяване на 

Националната система за ранно предупреждаване е определен за участие 

служител от сектор ОСА, инсп. Асен Златаров. 

На 09.10.2018г. беше извършена проверка по състоянието на 

пожарната безопасност на ГДИН от инспектор в сектор „ДПК и ПД“ към 

ВТОРА РСПБЗН – СДПБЗН, в присъствието на отговорника по пожарната 

безопасност. Изготвен е констативен протокол № 02-02-49 от 09.10.2018г.  

за резултатите от извършената проверка, като няма направени предписания.  

Началниците на сектор “Арести”, главните надзиратели, младши 

инструкторите по охраната и командирите на отделения осъществяваха 

ежедневен контрол върху получаването, ползването, съхранението и отчета 

на зачисленото служебно оръжие. Същите поддържаха непрекъсната 

готовност на арестите за действия при кризисни ситуации и проверки по 

бойната готовност. С цел познаване и боравене със служебното оръжие и 

помощните средства от служителите от надзорно-охранителния състав бяха 

организирани и проведени теоретико-практически занятия по места. За 
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отчетния период бяха организирани и проведени общо 31 стрелкови 

тренировки за повишаване способностите на служителите от надзорно-

охранителния състав за правилната употреба при необходимост на 

служебното оръжие.   

Периодично бяха провеждани проверки за готовността на арестите за 

действия при привеждане в по-висока степен на готовност. Беше обърнато 

сериозно внимание за правилните и точни действия по оповестяването на 

състава и готовността за действия при инциденти, кризисни състояния и др. 

Обстойно бяха анализирани постигнатите резултати и допуснатите слабости 

с цел недопускане на пропуски от подобно естество за в бъдеще.  

Значително затруднение в ежедневната дейност и при поддържането 

на готовност оказва факта, че в по-голямата част от секторите “Арести” 

помощните средства не са на необходимото ниво. Съгласно дадените заявки 

за боеприпаси от териториалните звена за годината са разпределени и 

раздадени общо 17260 бр. патрони за ПМ.  

Извършена беше инвентаризация на числящото се въоръжение и 

боеприпаси на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и се спуснаха 

указания за извършването на инвентаризация на числящото се въоръжение 

и боеприпаси на териториалните й звена.   

Със заповед № ЧР-05-304/20.12.2018г. на заместник - министъра на 

правосъдието, сектор „Охрана и сигурност в арестите” и сектор „Охрана и 

сигурност в затворите”, считано от 01.01.2019г. са обединени в сектор 

„Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода” при ГДИН.   

  

Г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ И 

МЕРКИТЕ ЗА ПРОБАЦИОНЕН НАДЗОР 

 

През 2018 г. основните приоритети в работата на сектор „Пробация” 

бяха – подобряване на материалната база и на сградния фонд; намаляване 

на стреса и превенция на „професионалното изгаряне“ сред служителите; 

повишаване професионалната подготовка на пробационните служители за 

по-нататъшното им специализиране в изпълнение на отделните 

пробационни мерки и разширяване на приложното поле на предсъдебния 

доклад; постигане на по-голям баланс между рестриктивните и 

ресоциализационните пробационни мерки, засилено прилагане на 

разработените и утвърдени от ГДИН методически указания и програми за 

обществено въздействие, утвърждаване на системата за супервизия и 

контрол на служителите, методическо обезпечаване и контрол по 

изпълнение на пробационните мерки чрез системни проверки; обучение на 
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персонала по места и в центъра за подготовка на кадри и внедряване на 

системата за електронното наблюдение. 

 

I. Контролно-методическа дейност на сектор „Пробация“ 

През 2018 г. в Районни служби Изпълнение на наказанията“ -  Бургас 

/пробационни звена Средец, Айтос, Карнобат, Царево, Несебър, Поморие/, 

Плевен – пробационни звена Никопол и Левски, Велико Търново – Свищов, 

Пловдив – пробационни звена Карлово, Първомай, Асеновград, и Смолян бе 

извършена текуща проверка на дейностите по план утвърден от главния 

директор на ГДИН. За всяка една от извършените проверки са изготвени 

доклади с препоръки за подобряване на дейността и са получени съответно 

доклади от началниците на пробационните служби за тяхното своевременно 

изпълнение. По отношение на мярката „задължителна регистрация по 

настоящ адрес” в по-голяма част от проверените служби е създадена много 

добра организация за контрол по изпълнението й. За извършване на 

проверки на осъдените, на които мярката се изпълнява извън пробационната 

служба са изготвени графици по населени места. При изпълнение на 

мярката „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с 

въвеждането на месечните графици за провеждане на периодичните срещи 

с осъдените на пробация, съгласно чл. 248, ал. 1 от ППЗИНЗС, се подобри 

организацията на работа при изпълнението й. Това даде възможност на 

инспекторите пробация да разполагат с време за подготовка на срещата, за 

увеличаване на нейното времетраене и за по задълбочено прилагане на 

методическите указания за работа. През месец октомври 2012 г. в сектора 

беше разработена бланка за супервизия на индивидуалните срещи с 

осъдените, която да се прилага от началниците на районни и областни 

служби. През 2018 година тази бланка вече се прилага и са реализирани 626 

супервизии на срещи. По този начин инспекторите получават обратна 

връзка за проведената среща. Оценката на началниците от реализираните 

супервизии е, че инспекторите се справят добре, което се дължи на богатият 

им опит и желание за работа. Осъществили са добър доверителен контакт, 

темите са съобразени с изведените проблемни зони и провежданите беседи 

не са самоцелни, а са съобразени с методическите указания за индивидуална 

работа. 

С въвеждането на скрининга от вреди във формуляра за оценка на 

правонарушителя се набира повече информация от инспекторите пробация, 

която обаче не всички случаи се интерпретира професионално. При 

формулирана оценка за среден или висок риск от вреди от страна на 

пробационния служител се изготвя План за управление на риска от сериозни 

вреди. В тази връзка е необходимо в плановете за учебната година на 

службите да залегнат теми свързани с изготвянето на оценката на риска от 

вреди и работа по конкретен случай.  
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С въвеждането на изискването с високо рисковите правонарушители 

да се реализират по-чести срещи, те сякаш намаляват като брой. В 

пробационните служби постъпват все по-проблемни случаи, за по-тежки 

престъпления и би следвало броят им да расте. В тази връзка, с оглед 

навременно реагиране за предотвратяване на тази практиката е необходимо 

да се обърне внимание на началниците на областните и районните служби 

да осъществяват по интензивен контрол по отношение на индивидуалната 

работа с осъдени на пробация с констатиран среден или висок риск от вреди. 

Особено важно е да се следи поведението на „тревожно-неуверените“ 

осъдени, склоните към деструктивно поведение и „по-незрелите личности“.  

През последните три години се наблюдава спад в налагането на 

мярката по чл. 42а, ал.2 т.4 от НК и част от началниците на районните и 

областните служби смятат, че трудно могат да се мотивират осъдени на 

доброволен принцип да се включват в програми за обществено въздействие. 

Тази тенденция много ясно личи и от намаления брой на осъдените 

преминали през програми за обществено въздействие и насочването им към 

индивидуална работа. В повечето пробационни служби се реализират 

програмите: „Умения за мислене”, „Шофиращи в нетрезво състояние”, 

„Умения за активно справяне с гнева и агресията” и „Ограмотяване”.  

Проблемите, които най-често се срещат при реализиране на 

програмите са: 

⮚ При осъдени с наложена от съда мярка, но неграмотни, с ниско 

интелектуално ниво, с психически проблеми преминават през програма, 

поради задължителния й характер, но с тях трудно се постигат някакви 

резултати; 

⮚ Липса на достатъчни материали за онагледяване, както и на техника, 

която да се ползва по време на провеждане на сесиите; 

⮚ Осъдените, които нямат наложена такава мярка трудно се мотивират 

за включване в програми и е необходимо с тях да се работи в тази насока. 

Необходимо е в спешен порядък да се изяснят причините за 

намаляване на броя на осъдените, които се включват в програми, тъй като 

причините, които се изтъкват в годишните отчети не са достатъчно добре 

обосновани. Само екипите на определени служби отчитат положителния 

ефект от включване на осъдените в програми, както и резултата от 

проведената програма върху участниците. Преминалите осъдени през 

специализирани програми успяват да извлекат полза от тях в един или друг 

аспект, като усвоят нови знания и умения. Резултатите на участниците в тях 

са свързани основно с повишаване на отговорността за поведението, 

промяната на отношението към извършеното правонарушение, промяна на 

нагласите и преодоляване на наличните дефицити в решаване на проблеми. 

Непосредствено след приключването на програмата обаче трябва да 

продължи работата с тях от инспекторите водещи случаите, за да може да се 

затвърди наученото и да се анализират резултатите от постигнатото. 
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От извършените проверки през 2018 г. се установи, че в повечето 

служби обектите, на които се изпълнява пробационната мярка 

”безвъзмезден труд в полза на обществото” са сведени до оптималния им 

брои във всеки ОСИН, като разпределението на осъдените лица е 

съобразено с техните трудови умения, квалификация и работоспособност, а 

също така и с изискванията на чл. 221, ал. 3 от ЗИНЗС за предоставяне на 

възможност да се работи и през почивните дни. Все още е налице формално 

изготвяне на месечните план-графици за труда от страна на пробационните 

служители. Те се разработват, без да се съгласуват с ръководителя на обекта 

и не се отразяват изработените за месеца часове. През 2018 г. е утвърдена 

нова бланка, в която да се отразяват изработените часове и остатъка. Ще 

бъде обърнато внимание на ръководителите на териториални служби за 

предварително съгласуване на плановете, с което формалното спазване на 

изискванията да бъде сведено до минимум. 

Една от основните дейности през 2018 г. за служителите  в сектора бе 

приемане на системата за електронно наблюдение, работата с експертите от 

фирмата Суперком продължи от месец февруари до месец ноември. През 

лятото се работи активно по тестване на системата, реализирани бяха 5 

обучения с 68 служители от пробационните служби. Разработени бяха 

допълнителни дейности по проекта „Модернизиране на пенитенциарната 

система в България“ с цел усвояване на средствата – допълнителни 

обучения за служителите в пробационните служби, закупуване на 

преносими пистолети /тейзери/ и видеонаблюдение. През месец декември 

успяхме да реализираме две петдневни обучения за служителите в 

областните служби Благоевград и София с 40 служители. Продължи 

работата по проекта за пробацията по Норвешкия финасов механизъм и през 

настоящата година се очаква сключването на договори и неговото 

стартиране. Служител от сектора е определен за длъжностно лице за защита 

на личните данни и има сериозни ангажименти и по осъществяването на 

тази дейност – изготвяне на указания, реализиране на обучения на екипа, 

работа с Комисията за защита на личните данни. Служители от сектора 

участват в изготвяне на антикорукциония план на ГДИН, в работни групи 

за актуализиране на документацията в ГДИН, за изготвяне на стратегии и 

др. 

 

ІІ. Дейности в районните и областните служби „Изпълнение на 

наказанията“ 

1. Приоритети през отчетния период. 

През 2018 г. общото изпълнение на поставените задачи пред 

районните и областните служби „Изпълнение на наказанията“ може да се 

отчете като сравнително успешно. Като цяло са постигнати заложените в 

годишните планове цели и са изпълнени набелязаните за тяхното постигане 

задачи. Основни приоритети в работата на пробационните служби бе: 
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оптимизиране качеството на междуинституционалните връзки – съд, 

прокуратура, общини, социални служби, бюро по труда, НПО; подобряване 

на материалната база и на сградния фонд; намаляване на стреса и превенция 

на „професионалното изгаряне“ сред служителите; повишаване 

професионалната подготовка на пробационните служители за по-

нататъшното им специализиране в изпълнение на отделните пробационни 

мерки; контрол на осъдените при изпълнение на пробационните мерки, 

които се изпълняват в периферните звена; повишаване качеството на 

индивидуалната работа; разширяване обхвата на прилаганите програми за 

обществено въздействие и увеличаване на броя на участниците в тях; 

постигане на по-голям баланс между рестриктивните и 

ресоциализационните пробационни мерки, засилено прилагане на 

разработените и утвърдени от ГДИН методически указания и програми за 

обществено въздействие, оптимизиране на работата с високорисковите, 

проблемните и непълнолетните правонарушители, утвърждаване на 

системата за супервизия и контрол на служителите.  

 

2. Обхват и специфика на осъдените лица.  

 

 
 

През 2018 г. най-голям е броят на постъпилите присъди за изпълнение 

в пробационните служби София-град, Пловдив, Плевен и Варна, като на 

следващо място са службите във Враца и Хасково, а най-малък е броят им в 

службите Смолян, Кърджали и Силистра. Общият им брой е 3901, спрямо 

4774 за 2017 г. Броят на постъпилите, но неприведени присъди е 238, като 

по-голямата част от тях са поредни съдебни актове за лица, които вече 

изтърпят пробация. Тази тенденция се запазва вече пета година и по същия 

начин изглежда и съотношението на изпълнените присъди по служби, за 

изминалата година общият на изпълнените съдебни актове е 4687 спрямо 
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5774 за 2017 година. Броят на присъдите в сравнение с предходните три 

години е намалял с около 1000. Причината за намаляване на броя на 

присъдите е в промяната на текстове на Наказателния кодекс – чл. 343б и 

чл. 343в, но от друга страна се е увеличил  броя на условно осъдените на 

основание чл. 67, ал. 3 от НК, на които се налага пробационна мярка. През 

настоящата година се е увеличил и броя на постъпилите съдебни актове с 

мярка за наложен пробационен надзор на основание чл. 70, ал. 6 от НК, 

което е във връзка със законодателните промени свързани с института на 

УПО. Прави впечатление, че постъпващите присъди са вече с по-дълги 

срокове на пробационните мерки, което ги прави по трудни за изпълнение 

от страна на инспекторите. Над 60% от броя на осъдените са със срокове на 

мерките 6м – 1 година, 20 % са тези с над 1 година и на практика най-малък 

е броят на осъдените със срок на мерките до 6 месеца. Най-голям е броят на 

осъдените за престъпления против собствеността чл. 194-197 – около 50 %, 

следват осъдените за престъпления против личността чл.128-чл.132, 

престъпления против стопанството чл.234-238 и престъпления против 

брака, семейството и младежта. Най-натоварени са инспекторите от сектор 

Пробация при РСИН – Враца, Плевен и Разград, за останалите служби се 

наблюдава различна тенденция, при някои броя на осъдените в областните 

звена е по-голяма, като в РСИН – Варна и Бургас, а за други това важи за 

периферните звена – Пазарджик и Благоевград. За по-балансираното 

натоварване на служители при наличния щат началниците на служби са 

възприели различни начини за подпомагане на по-натоварените служители, 

като са им вменили допълнителни функционални задължения. 

И през 2018 г. се запази тенденцията наказанието „пробация” да се 

налага на лица, които са извършили следните правонарушения - 

престъпления против собствеността, престъпления против личността – 

телесна повреда, престъпления против брака и семейството, престъпления 

против реда и общественото спокойствие. Разшири се спектъра на налагане 

на наказанието пробация по глава осма от Наказателния кодекс - 

„Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица изпълняващи публични функции“ и по глава 

единадесета „Общоопасни престъпления”, като палеж, държане и предаване 

на оръжие и боеприпаси и др. През годината се наблюдава увеличаване на 

броя на извършителите на кражби (чл.194-197 от НК) и осъдените за 

престъпления свързани с наркотични и упойващи вещества. 

 С най-голям процент е повторното осъждане на осъдени на пробация 

за престъпления против собствеността, престъпления против личността – 

телесна повреда. Оттук се налага извода, че е необходимо акцент в работата 

на пробационните служители през настоящата година да са тази категория 

осъдени лица. С цел подобряване на дейността е необходимо 

разработването на методически указания за работа с осъдени на пробация 

лица, с дългосрочни присъди. Необходимо е и преразглеждане на 
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указанията за индивидуална работа, които ползват инспекторите с цел 

подобряването им и включване на теми, отговарящи на потребностите на 

осъдените. 

 
За всеки осъден на пробация в 14-дневен срок от началото на 

изпълнение на наказанието се изготвя оценка на риска от рецидив и вреди. 

Броят на изготвените оценки на риска от рецидив и вреди е 8579, какъвто е 

и броя на индивидуалните планове за изпълнение на присъдата и 

първоначалните доклади. Преобладава броя на осъдените с нисък риск от 

рецидив и вреди, но броя на препланираните присъди и на докладите за 

оценка на поведението е 9442. Все още се допускат пропуски по отношение 

на изготвянето на оценката на правонарушителя в непълната обосновка на 

параметрите и буквалното им прилагане, не се прави връзка в края на 

разделите с риска от рецидив и вреди и при изготвяне на повторна такава не 

се отразяват точно постигнатите резултати при работата с определена зона. 

В методическите дни началниците на секторите Пробация залагат работа с 

оценката на правонарушителя по реални случаи и по този начин част от 

пропуските са коригирани. След въвеждането на скрининга от вреди, 

разработен в сектор Пробация при ГДИН се улесни работата на 

инспекторите пробация и по професионално вече се определя работата с 

него. Методическото ръководство за оценяване на системата на 

правонарушителя дава възможност на началниците на ОСИН да оценяват 

работата с инструмента и при пропуски да набелязват мерки за 

отстраняването им. В резултат на прилагане на ръководството се уеднаквиха 

оценките на риска и се повиши качеството им. Началниците на 

пробационните служби работят по утвърден план – график за 

осъществяване на супервиизиите утвърден от началника на сектор 

„Пробация” при ГДИН. Все още има началници, които не осъществяват 

супервизии, тъй като са ангажирани с повече административни дейности и 

не изпращат и графици. Необходимо е тази практика да се промени  и 
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началниците на служби в Плевен, Монтана, Силистра и Велико Търново да 

влязат в ролята си освен на ръководители и на служители, които 

осъществяват методическа помощ и контрол на служителите си. Като 

положителна в тази посока можем да отчетем работата на ръководителите 

на службите в Хасково, София, Пловдив, Перник, Русе и Стара Загора. 

Необходимо е да се осъществява супервизия и на второ ниво, което да даде 

тласък на тази дейност и в останалите служби и по този начин да бъде 

отчетена и ефективността на работата на служителите от ръководния състав. 

Общият брой на извършените супервизии на оценката на системата на 

правонарушителя от началниците на ОСИН е 923. През настоящата година 

броят на извършените супервизии се е увеличил, но въпреки това е 

необходимо да се положат повече усилия от страна на началниците, за които 

тази дейност не е приоритет.  

Смъртните случаи през 2018 г. общо са 36, с 8 по-малко от 

предходната година. Броят на смъртните случаи в сектор Пробация София–

град, сектор Пробация София–област, РСИН Бургас, РСИН Плевен и РСИН 

Пловдив е по 4. При подготовката на информация за смъртен случай на 

осъден на пробация все още се подхожда предпазливо, като началниците на 

пробационните служби освен установъчна информация за лицето и 

изпълнението на мерките, дата на установяване на смъртта на осъдения 

избягват да изясняват причините за смъртта на лицето. За случаите, при 

които имаме забавяне се изисква проверка по случая от страна на началника 

на ОСИН, която се докладва в ГДИН. През настоящата година тези случаи 

в сравнение с предходната намаляха, но имаше такива, които основно се 

дължат на забавянето на получаване на смъртен акт в службата. През 

настоящата година ще продължим да наблюдаваме тези случаи, като целта 

не е да се търси виновно поведение при смъртни случаи и най-вече при 

осъществено самоубийство, а да се намерят най-верните подходи и 

интервенции за лицата осъдени на пробация. В сектора и през изминалата 

година се попълваше регистъра на смъртните случаи, в които се съдържа 

информацията за лицето, за извършеното от него престъпление и за 

наложените мерки, както и причините за смъртта и дали се докладва в срок. 

Той дава възможност всеки един момент, когато ни бъде поискана тя да бъде 

актуална. 
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С въвеждането на категорията високорискови правонарушители - те 

намаляват като брой в повечето пробационни служби. През настоящата 2018 

г. въпреки намалелия брой на осъдените на пробация се е увеличил броя на 

високорисковите осъдени и общия им брой 350 спрямо 415 като през 2017 

г. Броят на осъдените, с които е работено в пробационните служби е 

намалял, но осъдените, с които се работи са с по-дълъг срок на 

пробационните мерки, което означава, че са за по-тежки престъпления. 

Подценяват се критерии като: многостранност и честота на осъжданията, 

криминално обкръжение, лица склонни към агресия и насилие, страдащи от 

зависимости, предразположение към суициден риск, аутсайдери, страдащи 

от психични заболявания и др. В РСИН гр. Силистра броя на осъдените с 

висок риск от рецидив или вреди е 0, в РСИН Перник е 1 и в РСИН Сливен 

е 1. Най -голям е броя на високорисковите и през тази година в РСИН гр. 

Стара Загора – 36, РСИН Ловеч – 22, Враца – 20 и Велико Търново и 

Пловдив по 17. Прави впечатление, че в част от службите не се работи с 

голям брой лица,  проблемът е, в начина на изготвяне на диагностиката на 

лицата и  извеждането на проблемните зони. Необходимо е началниците да 

обърнат внимание на пробационните служители при определянето на 

осъдените като високо рискови, не само по отношение на регистрирания 

риск, а и тези категории, които са проблемни, с психични отклонения и др.  

След извеждането на високорисковите осъдени на пробация се 

наблюдава тяхното поведение при изпълнение на наложените им 

пробационни мерки по често с увеличаване на броя на месечните срещи и 

при необходимост насочване към други специалисти – психиатри или към 

здравни заведения за лечения. Това се налага от факта, че в тази категория 

попадат основно лица с предишни осъждания, с определени психиатрични 

проблеми, с алкохолна или наркотична зависимост, криминално 

обкръжение, поддържане на криминогенни отношения и начин на живот, 

нарушения на пробационния надзор и неизпълнение на пробационните 

мерки. Осъдените на пробация с висок риск от рецидив и проблемните 

осъдени лица обикновено са хора склонни към агресия и насилие, 
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предразположени към суициден риск, аутсайдери, страдащи от психични 

зависимости, УПО с пробационен надзор, осъдени с наложени пробационни 

мерки в срока на условната присъда. При осъдените с висок риск се 

провеждат по 3 срещи месечно, осъдените се мотивират за включване в 

програми. Междувременно се работи по индивидуални програми съобразно 

вида на нарушението, дефицитите и проблемните зони на осъденото лица. 

Стимулира се увеличаване на отговорността, самостоятелното мислене и 

действие, като основни предпоставки за укрепване на социално позитивния 

начин на живот на осъдените.  

В различните пробационни служби се е наложила различна практика 

за работа с тях, в РСИН–Бургас и РСИН–Пловдив с тях работят служителите 

от специализираните екипи, в които е включен и психолог. С всеки осъден 

с регистриран висок риск се провеждат по три срещи месечно, което 

продължава през целия период, ако няма други индикации. 

Правонарушителят се мотивира за включване в програма за обществено 

въздействие и при положителни резултати от участието в програмата и при 

липса на други негативни прояви, интензивността на срещите може да се 

редуцира до най-малко 2 пъти месечно. Междувременно се работи по 

индивидуални програми съобразно вида на правонарушението, дефицитите 

и проблемните зони на осъденото лице. За краткия период от време, в който 

се работи с тази категория лица не може да се направи извод за добре 

работеща служба или практика по отношение на тази категория осъдени 

лица, но за всеки осъден с регистриран висок или среден риск от вреди се 

изготвя план за управление на риска, в който се набелязват конкретни 

интервенции с лицето  и това до голяма степен води до по-добра и ефективна 

работа с него по отношение на снижаване на риска от вреди. Но, че има 

умишлено занижаване на риска от рецидив и вреди от страна на 

инспекторите пробация това е факт. В пробационните служби постъпват все 

по-проблемни случаи, за по-тежки престъпления и би следвало броят им да 

расте. Необходимо е да се обърне внимание на началниците на районни и 

областни служби „Изпълнение на наказанията“ индивидуалното 

консултиране с клиенти, осъдени на пробация с констатиран среден или 

висок риск от вреди да е насочено към подпомагане за стабилизиране на 

получените промени и за тяхното допълнително развитие. Необходимо е да 

се използва и ресурса на инспектор-психолозите в пробационните служби. 

 

3. Обхват и анализ на дейността по изпълнение на мерките по 

чл.42а, ал.2, т.т.1и 2 от НК. 

Мярката „задължителна регистрация по настоящ адрес“ се контролира 

с планирани и извънредни проверки на място, най-вече от младши 

инспекторите, а в периферните пробационни звена в някои случаи се 

включват и инспектори пробация. При установено нарушение в зависимост 

от причините се взима решение за налагане на наказание на осъдения или за 
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приключване на преписката без налагане на такова. При възникнали 

извънредни случаи незабавно се посещава населеното място, от където е 

получен сигнала за нарушение. Все по-малко са случаите, в които 

длъжностните лица определени за съдействие при изпълнение на 

пробационните мерки се отнасят формално към този си ангажимент. 

Необходимо е да се направи анализ на ефективността от изпълнението на 

мярката, в случаите, когато подписа е изнесен при длъжностно лице. Като 

положителна можем да изведем практиката в РСИН–Хасково. Месечният 

график за извършване на проверки на младши инспекторите е съобразен с 

дните на подписите на самите осъдени при упълномощените длъжностни 

лица и на практика се проверява как се изпълнява мярката, а не само 

документално. Тази практика е необходимо да се прилага и  в останалите 

пробационни служби, тъй като е намалял броя на нарушенията от страна на 

осъдените, а и има контакт с лицето от пробационен служител и при 

изпълнение на тази мярка.  

В повечето пробационни служби се спазват указанията на ГДИН при 

преминаване на ежемесечна регистрация осъдените да я изпълняват в 

пробационната служба. Това на практика дава възможност на по-голям брой 

осъдени да изпълняват наложената мярка в самата пробационна служба и 

така контрола по изпълнението става по-ефективен и по-реалистичен. При 

извършените проверки през изминалата година установихме, че в 

плановете, които се изготвят  на основание чл. 210, ал.4 от ЗИНЗС, във 

връзка с чл. 245, ал. 2 от  ППЗИНЗС не се определят дни за регистрация от 

инспекторите. Преустановена е практиката, деня за месечна регистрация и 

месечна среща да съвпадат, което на практика прави по интензивни 

контактите на осъдените с инспекторите пробация. Осъдените, които са от 

отдалечени населени места, които не могат да посещават пробационната 

служба два пъти в месеца – за регистрация и среща, се посещават от 

инспекторите. Въпреки изричните указания на ГДИН да се уточнява ден или 

дата за месечната регистрация предварително, те не се прилагат и има 

пробационни служители, които считат, че изпълнението на пробационните 

мерки трябва да бъде във време „удобно” за осъдените. През тази година в 

сектор „Пробация” ще положим максимални усилия тази практика напълно 

да се преустанови, с проверки на място и допълнителни указания за 

изпълнението на мярката. 

Прави впечатление, че в по-голяма част от пробационните служби 

началниците са увеличили броя на проверките на осъдените лица, които 

осъществяват регистрацията си извън пробационната служба. Това са 

службите Ямбол, Смолян, Хасково, Кърджали. Все още обаче има служби, 

в които младши инспекторите не изготвят месечни графици за обходите, 

които планират за месеца и проверките в някои случаи се оказват самоцелни 

– само в определени населени места, за сметка на други, с които контактуват 

само по телефона. За да се избегне този подход е необходимо месечните 
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графици да се съгласуват с началника на РСИН и той пряко да осъществява 

контрола върху изпълнението им. 

Броят на проведените индивидуални срещи е  84720 спрямо 101422 за 

2017 г. и в сравнение с предходните години, независимо, че броя на 

осъдените е намалял броя на срещите се е запазил. Най-голям брой на 

срещите са реализирали служителите в пробационните служби София–град 

– 10301, Пловдив – 6042 и Стара Загора – 5780, а най-малко са реализирани 

в службите Видин – 1175, Кърджали – 954 и Смолян – 869. Броят на срещите 

е обвързан от една страна с броя на осъдените на пробация, а от друга с 

установения риск от рецидив и вреди на правонарушителите. И тази 

тенденция е нормална. Като цяло се е увеличил броя на извънредните срещи 

по искане на пробационните служители. Необходимо е началниците на 

пробационните служби да прилагат разработена бланка за супервизия на 

индивидуалните срещи с осъдените, и по този начин те ще имат представа 

за индивидуалната работа, която инспектора осъществява и съответно ще 

му дадат насоки за нейното подобряване. Не е важен само броя на 

проведените срещи, но и подготовката за тях, както и самата реализация. 

През 2018 г. са реализирани 729 спрямо 629 супервизии на индивидуални 

срещи през 2017 г. Оценката на началниците от реализираните супервизии 

е, че инспекторите се справят добре, което се дължи на богатият им опит и 

желание за работа. Осъществили са добър доверителен контакт, темите са 

съобразени с изведените проблемни зони и не са самоцелни провежданите 

беседи, а са съобразени с методическите указания за индивидуална работа. 

Честотата на срещите е съобразена със срока на присъдата, личността 

на осъдения и степента на риска от рецидив и вреди. В сравнение с 

предходната година в по-голяма част от службите средната 

продължителност е в рамките на 40 минути, но тя може да продължи и 

повече - до един час, според образованието, интелектуалното ниво и 

личността, спецификата на идентифицираните проблемни зони. След 

изготвянето на методическите указания за индивидуална работа с осъдените 

на пробация за различните видове правонарушители за всяка среща се 

изисква допълнителна подготовка, за да се изведат акцентите в нея, да се 

подготвят работните документи и да се предвиди корекционният ефект или 

резултат от провеждането спрямо конкретното лице. През настоящата 

година прави впечатление, че броя на извънредните срещи по искане на 

осъденото лице и при преценка на пробационният служител са се 

увеличили. В пробационните служби в Русе, Ямбол и Хасково през първите 

три месеца или една трета от присъдата се провеждат по интензивни срещи 

с лицето, независимо от риска, който е регистриран. Това е една 

положителна практика и е целесъобразно на предстоящи работни 

съвещания с началниците да се обсъди.  

В повечето пробационни служби се отчита напредък в 

индивидуалната работа с осъдените и прилагане най-вече на индивидуален 
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подход, което е важно условие за постигане на планираните цели и 

резултатност при провеждане на интервенциите. 

 
 

През настоящата година инспекторите пробация прилагаха 

методическите указания за индивидуална работа с различните типове 

правонарушители. В някои от пробационните служби инспекторите 

пробация прилагат и програмите за обществено въздействие в 

индивидуалната работа. Необходимо е да се прецени до каква степен се 

постига ефективност в работата с осъдените лица и дали се постига 

корекция в поведението. При индивидуалната работа с всеки осъден 

пробационният служител подбира корекционна програма, съобразена с 

характера на извършеното правонарушение и изведените проблемни зони от 

оценката на риска от рецидив и вреди, техниките за консултиране и 

въздействие върху поведението на лицето. След провеждане на всяка среща 

се попълват формите за обратна връзка и документиране на срещата, а 

резултатите от нея се изписват в графика за срещи с осъдените. Все още 

инспекторите пробация се затрудняват при оформяне на резултата от 

проведената среща, който отразяват в графика за индивидуални срещи. 

Правилната интерпретация от получената информация по време на 

провежданата среща, от обратната връзка дадена от лицето е необходимо да 

намери място в графика за индивидуални срещи. Това като информация е от 

изключително важно значение за по-нататъшната дейност с осъденото лице 

– препланиране на присъдата, отразяване на постигнатите резултати от 

заложените цели и задачи.  
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4. Програми за обществено въздействие и курсове за 

професионална квалификация. 

През последните три години се наблюдава спад в налагането на 

мярката по чл. 42а, ал.2 т.4 от НК и част от началниците на РСИН смятат, че 

трудно могат да се мотивират осъдени на доброволен принцип да се 

включват в програми за обществено въздействие. Тази тенденция през 

настоящата година в повечето служби е преодоляна, но въпреки този факт   

броят на осъдените преминали през програми е намалял два пъти в 

сравнение с предходната година. Общият брой на осъдените преминали през 

програми за обществено въздействие е 478  спрямо 840  през 2017 г., в 

сравнение с предходни години. В повечето пробационни служби се 

реализират програмите: „Умения за мислене”, „Шофиращи в нетрезво 

състояние”, „Умения за активно справяне с гнева и агресията” и 

„Ограмотяване”. И през настоящата година като задължителна програма се 

реализираше „Програмата за насърчаване на толерантността“, която 

предстои да бъде утвърдена от главния директор на ГДИН. Най-голям е броя 

на осъдените преминали през програми в пробационната служба в София-

град – 53, Велико Търново – 38 и Стара Загора - 36. В шест пробационни 

служби няма осъдени включени в програми за обществено въздействие като 

в РСИН–Добрич, РСИН–Габрово  и РСИН–Ямбол. Тук е мястото да дадем 

добра оценка на работата на екипа във Велико Търново и на Стара Загора, 

тъй като се запазва или увеличава броя на преминалите през програми. Това 

може да се отчете,  като проява на професионализъм и отношение към 

работата. Когато се сравнява броя на осъдените на пробация включени в 

програми за обществено въздействие трябва да се отчете и броя на 

осъдените в пробационната служба и натовареността на инспекторите 

пробация. В пробационните служби се прилагат 7 вида програми за 

обществено въздействие.  

Проблемите, които най-често се срещат при реализиране на програмите 

са: 

⮚ При осъдени с наложена от съда мярка, но неграмотни, с ниско 

интелектуално ниво, с психически проблеми преминават през програма, 

поради задължителния й характер, но с тях трудно се постигат някакви 

резултати; 

⮚ Липса на достатъчни материали за онагледяване, както и на техника, 

която да се ползва по време на провеждане на сесиите; 

⮚ Осъдените, които нямат наложена такава мярка трудно се мотивират 

за включване в програми и е необходимо с тях да се работи в тази насока. 

Необходимо е в спешен порядък да се изяснят причините за 

намаляване на броя на осъдените, които се включват в програми, тъй като 

причините, които се изтъкват в годишните отчети не са обосновани. Само 

екипите на определени служби отчитат положителния ефект от включване 

на осъдените в програми, както и резултата от проведената програма върху 
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участниците. Преминалите осъдени през специализирани програми успяват 

да извлекат полза от тях в един или друг аспект, като усвоят нови знания и 

умения. Резултатите на участниците в тях са свързани основно с повишаване 

на отговорността за поведението, промяната на отношението към 

извършеното правонарушение, промяна на нагласите и преодоляване на 

наличните дефицити в решаване на проблеми. Непосредствено след 

приключването на програмата обаче трябва да продължи работата с тях от 

инспекторите водещи случаите, за да може да се затвърди наученото и да се 

анализират резултатите от постигнатото. 

В част от пробационните служби не се реализират групови програми 

за обществено въздействие, а с осъдените с наложена мярка се работи 

индивидуално. Тази практика продължава, което не е изпълнение на 

мярката включване в програми за обществено въздействие. В десет 

пробационни служби включените в програми са по-малко от 20 за годината, 

което се обяснява най-вече с факта, че на осъдените не се налага тази мярка 

и много трудно се мотивират за доброволно включване в програми.  

 

 
 

Общият брой на осъдените включени в курсове за професионална 

квалификация е 62, в сравнение с предходната година 84. През  в 2012 г. – 

123, 2013 г. – 68, 2014 г., 48 – 2015 г. и 87 – 2016 г. Най-голям е броят им в  

ОСИН София сектор „Пробация София-град - 17 и РСИН–Пловдив 11 и 

РСИН-Варна – 4. В голяма част от пробационните служби няма нито един 

осъден с наложена мярка „включване в курсове за професионална 

квалификация. Осъдените, които имат наложена такава мярка най-често се 

включват в курсове „Първа долекарска помощ“ и „Компютърна 

грамотност“.  

При изпълнение на тази мярка се срещат редица трудности – голяма 

част от осъдените са с нисък социален статус, неграмотни и без документи 
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за самоличност. Така те не отговарят на формалните законови изисквания и 

това прави трудно изпълнението на мярката чрез Бюрата по труда. 

Необходимо е от страна на сектор „Пробация” при ГДИН да се разработят 

указания за работа с осъдени с наложена мярка ”включване в курсове за 

професионална квалификация”, съвместно с представители на сектор 

„Изпълнение на наказанията” при ВКП, както и да се потърсят възможности 

от ръководителите на териториалните звена за лицензирани центрове за 

провеждане на такива, като се осигури финансиране съобразно 

разпоредбите на ЗИНЗС.  

При изпълнението на тази мярка инспекторите пробация оказват 

съдействие на осъдените лица, нуждаещи се от информация за наличните 

програми в Бюрото по труда и за включване в курсове за професионална 

квалификация. Част от осъдените са преминали курсове за собствена сметка, 

което е изпълнение на мярката, като в тези случаи инспекторите са в ролята 

на консултанти. 

Като добра практика можем да отчетем, че продължи 

сътрудничеството между  БЧК в по-голяма част от пробационните служби в 

София-град, Варна, Кърджали, Бургас и Пловдив и през тази година с 

осъдените се реализира тази мярка, благодарение на него. Като цяло може 

да се даде положителна оценка на работата на екипите в РСИН Бургас, 

РСИН Варна и РСИН Русе отговарящ за реализацията на тази мярка. 

 

5. Обхват и анализ на дейностите по мерки по чл.42а, ал.2, т. 5 и т. 

6 от НК.  

При пробационната мярка „Поправителен труд“ се наблюдава 

тенденция на все по-рядко налагане. От общия брой осъдени лица само 50  

спрямо 109 през 2017 г. са с наложена мярка и по чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК, 

от които най-голям им е броя в РСИН–Шумен и сектор „Пробация София – 

град“ - 5, Сектор „Пробация София–област“ и РСИН–Бургас – 4. Проблеми 

при изпълнението и в случаите на ненавременно заплащане на осъдените и 

по-късния превод, което на практика се отразява на забавяне на 

приключване на наказанието.  

В по-голяма част от пробационните служби се отчита добра 

организация при изпълнение на мярката „Безвъзмезден труд в полза на 

обществото“. На практика още при известяване на лицето той се информира 

за предоставяне на необходимата документация, която трябва да 

предостави. Работодателите се уведомяват в законно изискуемия срок. 

Най-често срещаните проблеми при изпълнението на тази мярка са: 

⮚ Възпрепятстване и забавяне на изпълнението на мярката от страна на 

работодателите, липса на отчетност относно трудовия стаж; 

⮚ Закъсняло уведомяване от страна на осъдените за промяна на 

местоработата. 
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За по ефективен контрол при изпълнение на мярката „безвъзмезден труд 

в полза на обществото” броят е намален на обектите за изпълнение на труда, 

извършват се планови и извънредни проверки на обектите, изготвят се 

ежемесечни графики, в които датите се съгласуват съответно с 

ръководителите на обектите и с осъденото лице. За извършените проверки 

се изготвят докладни записки или констативни протоколи при нарушение. 

Необходимо е да се планират проверки в дните, в които осъдените работят 

на обекта, за да може да се отчете как се върши работата от самото осъдено 

лице, а не тя да се извършва само по документите от изработения труд. Все 

още пробационните служби пренебрегват нормата в закона, че осъдения има 

право да работи до 56 часа месечно, като се имат предвид новите изменения 

в ЗИНЗС и дават възможност на осъдените да си изработят всички наложени 

им по присъда часове. Наблюдава се и друга тенденция на прекалено 

толерантно отношение от страна на пробационните служители към 

осъдения и той изработва часовете в края на срока на присъдата, тъй като е 

наясно, че дори да не ги изработи те ще се погасят. В тази връзка е 

необходимо началниците на служби да обърнат внимание на работата на 

младшите инспектори при осъществяване на контрола на тази мярка, като 

осъществяват и непосредствени контакти с длъжностните лица, 

отговорници на обектите, в които се отработва труда. Като положителна 

практика по отношение на създадена организация на ефективния контрол на 

мярката можем да отбележим РСИН–Видин. Началника на службата 

подписва и подпечатва всяка отчетна книжка на титулната и на вътрешната 

страница и по този начин се предава на ръководителя на обекта, който да 

нанася отработените часове на осъденото лице. В сектор „Пробация София–

град“ при ОСИН–София  практиката е часовете отработен труд да се нанасят 

от длъжностните лица, отговорници на обектите в месечните графици и след 

това да се пренасят в отчетните книжки от младши инспекторите.  

На всеки осъден се прави инструктаж за безопасност на труда в 

пробационната служба, а след това трябва да се провежда такъв от 

длъжностно лице, в чиято институция се изпълнява мярката. Трябва да 

отбележим като положителна практика въведена в РСИН–Смолян. Във 

всяко пробационно звено е въведена отчетна книжка, в която се отразяват 

всички инструктажи на лицето по време на изпълнението на тази мярка. За 

първоначалния инструктаж работодателя при когото се полага БТПО, 

издава служебна бележка в досието на осъденото лице. Особено внимание 

при извършваните проверки се обръща внимание за осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд. В някои служби по време на 

проверките установихме, че има случаи, в които само се подписва 

декларация, че е проведен инструктаж без на практика да е осъществен 

такъв. Тази практика трябва да се преустанови незабавно, тъй като е порочна 

и може да има нелеки последствия при трудова злополука по време на 

изпълнение на труда. През 2018 г. проблема с контрола на мярката в РСИН–
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Благоевград, въпреки указанията на ГДИН контрола от страна на 

ръководството на службата не беше разрешен. Все още прокуратурата 

продължава да извършва системни проверки на работните обекти и при 

неспазване на графика да изисква санкции спрямо лицата. 

Все още е налице формално изготвяне на месечните план-графици за 

труда от страна на пробационните служители. Те се изготвят, без да се 

съгласуват с ръководителя на обекта и не се отразяват изработените за 

месеца часове. В тази връзка е разработена нова бланка, в която да се 

отразяват изработените часове и остатъка и ще бъде обърнато внимание на 

началниците за съгласуването на плановете, с което формализма да бъде 

сведен до минимум. 

Много ефективни методи за организация и контрол при изпълнение 

на мярката „безвъзмезден труд в полза на обществото” са въведени в 

ОСИН–Русе, Кърджали и Търговище, като резултат има налице реално 

свършена работа при изработване на труда. Необходимо е през настоящата 

година това да бъде стремеж и на останалите ръководители на служби.  

През 2018 г. най-голям брой часове безвъзмезден труд в полза на 

обществото са изработили осъдените в РСИН-Враца – 17560, следват  

РСИН-Пловдив – 14774, РСИН-Бургас – 14249 и РСИН-Плевен  – 14128. 

Съответно най-малко са в РИН-Кърджали – 834 и РСИН-Смолян – 1250. 

Общият брой е 168841, което спрямо броя на осъдените лица е един добър 

показател за налагане и изпълнение на рестиктивна мярка. 
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6. Работата с непълнолетни правонарушители при изпълнение на 

пробационни мерки.  

Броят на осъдените непълнолетни на пробация, с които се работи в 

пробационните служби в страната е 231. Като цяло тенденцията за 

намаляване на броя на осъдените е повлиял и на броя на непълнолетните. 

През настоящата година спрямо общата популация той е под 10%. Запазва 

се тенденцията най-много осъдени непълнолетни да има в пробационните 

служби Сливен – 27, Плевен – 24 и Пловдив – 19, Русе и Сектор „Пробация 

– София–град по 13, а най-малък е броя на непълнолетните в службите – 

Кюстендил, Габрово и Видин - 1, Смолян - 0. Непълнолетните 

правонарушители са предимно извършители на кражби, но има случаи и на 

транспортни престъпления. Проблемните им зони са сходни: нагласи – имат 

изграден модел на асоциално поведение, липса на самокритичност и 

усещане за вина. Самооценката им е предимно завишена и нереална.  

При работата с непълнолетните осъдени на пробация се спазват 

законовите изисквания и индивидуалните програми, плановете за 

изпълнение на пробационните мерки, като предложенията до 

пробационните съвети се изготвят съвместно с инспекторите ДПС, 

педагогическите съветници и социалните работници от Отдела за закрила 

на детето по местоживеене. Като основен проблем в работата с 

непълнолетните правонарушители може да се посочи липсата на 

заинтересованост от страна на родителите и нежеланието им активно да се 

включват в корекционно–възпитателната работа, което затруднява 

провеждането на задължителните срещи с пробацинен служител. Други 

проблеми при работата с тях са: посещението на училище, приятелски кръг 

с криминална ориентация, повечето осъдени са слабо грамотни и социално 

занемарени.  

Планираните периодични срещи са с продължителност до един 

астрономически час, като независимо от риска от рецидив и вреди се 

провеждат минимум по две срещи. По специално внимание се отделя на 

осъдените непълнолетни, които прекарват лятната си ваканция по 

местоживеене, но са от ВУИ и СПИ. Съществен проблем при работата с 

непълнолетните е и когато те живеят в отдалечени населени места и нямат 

финансови средства да посещават пробационната служба повече от един път 

месечно. Това налага да се правят срещи по населените им места от 

инспекторите пробация, тъй като при тази категория една среща месечно не 

е достатъчно да се реализира. Необходимо е да се увеличи обхвата на 

програмите, в които се включват непълнолетните и съответно броя на 

участниците. За предстоящата година това ще бъде задача, както за сектор 

Пробация при ГДИН, така и за началниците на ОСИН. В РСИН–Кърджали 

като проблем в работата с непълнолетните е и невладеенето на български 

език, което допълнително затруднява комуникацията с тях. 
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В работата с непълнолетните се ползват методическите указания за 

индивидуално корекционна работа, част от тях се включват и в програми за 

обществено въздействие. 

При изпълнение на пробационните мерки с непълнолетни 

правонарушители са идентифицирани следните проблеми: 

⮚ При стартиране на присъдата е проблем липсата на документ за 

самоличност на лицето; 

⮚ Ниската образователна степен или липсата на такава; 

⮚ Занижен родителски контрол и негативно влияние на средата и 

общността, в която се развиват и отглеждат непълнолетните; 

⮚ Забавяне на социалните доклади от останалите институции имащи 

отношение при работата с непълнолетните осъдени. 

Осъдените непълнолетни в голяма част от случаите са младежи с 

асоциално поведение, отпаднали от училище, с проблемни 

взаимоотношения в семейството и в работата си инспекторите пробация 

трябва да взимат предвид тези факти. 

Във връзка с необходимостта от координирани действия на повече 

институции, като проблем може да се посочи именно регламентираният 14 

дневен срок, в който трябва да бъде събрана необходимата информация, под 

формата на доклади и характеристични данни от инспектор ДПС, социален 

работник, секретар на МКБППМН, педагогически съветник и др. 

Особеност при работата с непълнолетните правонарушители е по-трудното 

осъзнаване на степента на обществена опасност от извършеното 

престъпление, влиянието му върху обществото, така също и върху самите 

извършители, омаловажаването на извършеното деяние или оправданието 

им, че са били подведени от по-възрастни или са постъпили лекомислено. 

Тези факти оказват влияние върху техните нагласи, приятелска среда и 

обкръжение, умения за мислене, междуличностно поведение, независимо, 

че някои от тях са отгледани в семейна среда. 

Спецификата при работата с непълнолетни осъдени е анализиране на 

условията, в които расте лицето и се оформя като личност. Изследва се 

приятелската му среда, вземат се под внимание неговите интереси и 

занимания. Търси се активно съдействие на родители, педагогически 

съветник, инспектор ДПС към МВР и др. Тревожното при непълнолетните 

правонарушители е снижаване на възрастовата граница. 

Най-характерни проблеми зони са: 

⮚ Нездрава семейна среда с нарушени взаимоотношения между родител 

– родител, дете – родител; 

⮚ Неблагоприятна приятелска среда и обкръжение; 

⮚ Негативно отношение към образованието и нежелание за посещаване 

на учебните заведения. 
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7. Работа с условно-предсрочно освободени лица с пробационен 

надзор.  

През настоящата година в пробационните служби е работено с 349 

лица спрямо 481за 2017 г. 329 за 2016 г. и 434 през 2015 г. с постановен УПО 

с пробационен надзор.  Най-голям е броя им в РСИН-Пловдив - 69, РСИН-

Варна - 38 и Пазарджик - 23. Най-малко са в РСИН-Ловеч - 2, РСИН-Перник 

– 3 и РСИН-Силистра – 4. От основно значение за правилното организиране 

на пробациония надзор е взаимодействието между пробационанта служба и 

затворната администрация. В повечето случаи при работата с условно-

предсрочно освободените, документацията от затвора се получава 

своевременно, което в значителна степен улеснява водещия на случая 

пробационен инспектор. Актуализирана е рамката за взаимодействие между 

затворите, пробационните служби и арестите с оглед подобряване 

комуникацията между отделните структури при работата с осъдените лица.  

Трудностите при този тип правонарушители са свързани с 

едновременно протичащите два процеса: процеса на адаптация след 

продължителен период на изолация и процеса на ресоциализация. 

Проблемите при работата с тази категория осъдени са: преодоляване на 

стреса в постпенитенциарния период; трудности в намирането на работа – 

липса на специфични трудови умения, нежелание на работодателите да ги 

наемат; резервирано отношение и липса на подкрепа от семейството; 

попадане след излизане от затвора в старата среда и обкръжение. Като 

основни проблеми в работата с УПО лица продължават да бъдат, както 

липсата на достатъчно образователен ценз, така и в повечето случаи 

социално-битово и материално положение на същите. За реализиране на 
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конкретни мерки, за справяне с тях е необходимо в пробационните служби 

да са по интензивни срещите с УПО с пробационен надзор в първите месеци 

след освобождаване от затвора и засилване на взаимодействието със 

социалните структури, с цел подобряване на ресоциализацията и 

интеграцията на лицата. 

 Често посоченият в съдебния акт адрес, на който ще пребивава 

освободеното лице не отговоря на действителния, което налага при 

невъзможност да бъде открито да се предприемат мерки за принудително 

довеждане. За целта е необходимо инспекторите пробация в затворите да 

уведомяват определените пробационни служители за работа с условно-

предсрочно освободени с пробационен надзор за адресите и те да бъдат 

проверявани на място преди фактическото освобождаване на лицето. 

  

 
 

8. Дисциплинарна практика. 

Анализът показва, че основно допуснатите нарушения и наложени 

наказания са за неизпълнение на пробационните мерки „задължителна 

регистрация по настоящ адрес” и „безвъзмезден труд в полза на 

обществото”. След въвеждане на ежемесечните графици за планиране на 

индивидуалните срещи вече се налагат наказания и за неизпълнение на 

мярката по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК. Това е една положителна тенденция, 

която  преди да бъде въведен графика, който инспектора пробация изготвя, 
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с конкретни теми, дни и часове, нарушенията на тази мярка се констатираха 

изключително трудно. В някои пробацинни служби инспекторите при които 

осъден не се явява на среща не се изготвят констативен протокол, а се 

преснима индивидуалния график за срещи. Това е порочна практика, която 

трябва да се преустанови, тъй като се нарушава процедурата и при 

обжалване на наказанието то ще бъде отменено. 

Общият брой на наложените наказания по чл. 227, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС 

са 401 спрямо 473 за 2017 г., а за 2016 г. са 844. Статистката показва, че броя 

на наказанията за 2018 г. е сравнително висок, спрямо броя на лицата и 

можем да направим извода, че всъщност контрола на мерките е станал много 

по ефективен. Има два проблема, които стоят на вниманието ни и то е, че в 

част от службите има много констатирани нарушения, но липсват санкции 

и вторият е, че началниците на РСИН съгласно разпоредбите на ЗИНЗС 

нямат правомощия да налагат дисциплинарни наказания и образуваната 

преписка трябва да се препраща към началника на ОСИН. Друга причина 

може да е липсата на критерии при колко нарушения следва да се налага 

наказание.  

Броят на присъдите е намалял, но броят на нарушенията се е запазил 

висок, от което можем да направим извода, че осъдените стават по–

проблемни за работа и усилията на пробационните служители трябва да 

бъдат по посока на мотивирането им за по-ефективно изпълнение на 

наложените пробационни мерки. Броят на наказанията по чл. 227, ал. 1 т.2 

от ЗИНЗС е 160, спрямо 177от 2017 г.  

Най-голям брой наказания на основание чл. 227, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС  

на осъдени на пробация са наложени в РСИН-Плевен – 44, следват РСИН-

Варна – 43 и РСИН-Стара Загора - 33. Тази тенденция се запазва трета 

година и това са службите, в които има рестиктивен подход спрямо лицата 

осъдени на пробация, в тях се работи и с голям брой осъдени, но е 

необходимо да се направи анализ на извършените нарушения и респективно 

наказания и да се предприемат адекватни мерки. Липсата на критерии и при 

колко нарушения на пробационните мерки се налага наказание затруднява 

инспекторите пробация и се наблюдават различни тенденции. Най–малко 

наказания през настоящата година на основание чл. 227, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС 

са наложени в РСИН-Видин – 0, РСИН-Търговище - 1 и РСИН-Кърджали и 

Перник  – 3. По същия начин стоят нещата и с броя на наказанията по чл. 

227, ал.1 т.2 от ЗИНЗС. Най-голям е броя на наложените дисциплинарни 

наказания в пробационните служби в РСИН-Плевен – 28, РСИН-Бургас - 17 

и Врана и Пловдив - 14. В пет районни служби няма наказани лица на 

основание чл. 227, ал.1 т.2 от ЗИНЗС - това са РСИН-Благоевград, Перник, 

Кърджали, Кюстендил и Смолян. Малък е броят им в РСИН-Видин, РСИН-

Габрово, РСИН- Монтана, Русе, Смолян, Ямбол и сектор „Пробация София–

област“ – 1.  
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  При налагане на наказание трябва да се взема предвид дали осъденият 

е извършил друго дисциплинарно нарушение в рамките на шест месеца и 

тогава началника да прецизира тежестта на дисциплинарната санкция. 

 

 
 

 

III. Пробационни съвети. 

Общият брой на приетите предложения на основание чл.226, ал.1, т.1  

от ЗИНЗС е 1175, спрямо 1684 през 2017 г. и 2691 за 2016 г. и през 2015 г. 

за 3981, а отхвърлените са 96. Боят на отхвърлените предложения в  

пробационно звено Велико Търново - 12, а броя на приетите е 1. Причината 

за това е начина на подготовка на предложенията, които е изключително 

формален. Тази практика трябва да се преустанови. Голям е броят на 

отхвърлените предложение в РСИН-Плевен - 22, а броя на приетите е 76, на 

РСИН-Благоевград отхвърлени – 19, приети 52 и РСИН-Добрич – приети 17 

и отхвърлени 11. Необходимо е да се направи анализ на причините, поради 

които всички придобили формално право се внасят за облекчаване. Също 

така предложенията за осъдените да бъдат изготвяни по прецизно от 

инспекторите пробация, като се спазва структурата утвърдена от ГДИН и в 

тях да са ясни мотивите за предлагане. Необходимо е да се изяснят 

причините, дали членовете на пробационните съвети по време на заседания 

мотивират отказите си и как или инспекторите пробация подготвят 

формално внесените за разглеждане предложения за облекчаване на режима 

на регистрация на осъдените. В предложение за облекчаване на режима на 

регистрация е необходимо подробно да се опишат, както резултата от 

проведените периодични срещи, какви са заложените в индивидуалния план 

цели и в каква степен са постигнати. През тази година предстои анализ на 
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дейността на пробационните съвети, от които ще бъдат изведени мерки за 

подобряването и. В част от пробационните служби е голям броя на 

осъдените на които е облекчен режима на регистрация, като се вземе 

предвид броя на осъдените, с които се работи в пробационната служба. 

Такава тенденция се наблюдава в службите Бургас, Кюстендил и Шумен. В 

други служби като РСИН-Стара Загора – 6, Смолян – 8, РСИН-Ловеч – 11, 

се наблюдава обратната тенденция – предлагат се много малко на брой 

осъдени за промяна на правния статус.  

В 13 от пробационните служби няма нито едно отхвърлено 

предложение внесено на основание чл. 226, ал.1 от ЗИНЗС – Варна, Видин, 

Бургас, Кърджали, Кюстендил и др. Най-голям е броя на внесените 

предложения за промяна на регистрацията в РСИН-Шумен – 113 и РСИН–

Бургас - 112, но спрямо броя на осъдените на пробация, с които се работи 

считаме, че се предлагат всички придобили формално право. По-малко от 

10% са отхвърлените предложения, поради което можем да направим 

извода, че добрата работа на пробационните съвети, мотивираните 

предложения внасяни в тях са предпоставка за тяхното приемане на 

заседанията е вид оценка на работата на пробационните служители.  

 
 

За осъдените, които са придобили формално право, но за тях не са 

подготвени предложения до пробационния съвет се изготвят списъци с 

имената на осъдените и мотиви за непредлагане. Практиката на 

пробационните служби е различна, представят се списъци, листи и таблици 
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с имена, но като цяло е необходимо да се прецизират формулировките, 

които се съдържат в тях. В мотивите, които се изписват за осъдените, трябва 

да е видно индивидуалния подход на работа на инспектора, изпълнение на 

пробационни мерки, индивидуален план, постигнати резултати от работата,  

а не с две-три думи, в повечето случаи еднакви за всички да се считат, като 

основания за непредлагане. Необходимо е да се унифицират и съдържанието 

на списъците, тъй като председателят на пробационния съвет трябва да ги 

обобщи в един и те да са част от документацията на проведеното заседание 

на пробационния съвет.  

 

 

 

 
 

Броя на приетите предложения по чл. 43а, т.2 от НК е 152, спрямо 159 

за 2017 г. и 208 за 2016 г., като само 6 са отхвърлени. От получената 

информация можем да направи извода, че за правилното изготвяне на 

предложенията от особено значение е точното документиране на случаите и 

стриктното представяне на доказателствената част от документацията с цел 

необходимата тежест пред съда. Най-голям е броя на предложенията от 

пробационните служби сектор „Пробация София-град“ -14, РСИН Варна – 

10 и РСИН-Сливен и РСИН-Бургас - 8. Това е една нормална тенденция, 

предвид факта, че това са едни от най-големите служби в страната или по 

точно това са службите, в които се работи с по-голям брой осъдени лица. В 

7 районни служби няма изготвени предложения на основание чл. 43а, т.2 от 

НК – РСИН-Враца, РСИН-Габрово, РСИН Кюстендил, РСИН-Перни, 

РСИН-Търговище. Част от отхвърлените предложения от съда са с мотив 

Брой приети - отхвърлени предложения   по чл. 43а,т.2 
НК

Благоевград Бургас Варна В.Търново Видин Враца

Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана

Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе

Силистра Сливен Смолян София-град София-област Ст.Загора

Търговище Хасково Шумен Ямбол
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изтекла давност. В тези случаи имаме спиране на изпълнение на наказанието 

поради изтърпяване на присъда „лишаване от свобода, но съдът е приел, че 

при подобно спиране давността тече и при изтичането й, присъдата трябва 

да приключва. 

Като добра практика в дейността на пробационните съвети на РСИН 

Благоевград и РСИН-Бургас може да се отбележи включването на 

юрисконсулт при внасяне и разглеждане на предложенията в съдебна зала. 

С новите промени в щатното разписание на ГДИН и териториалните й звена  

юрисконсулти останаха само в седемте ОСИН и те не могат да 

председателстват пробациннните съвети, тъй като са ангажирани със 

съдебни дела на служители. 

 

Д. ФИНАНСОВО-РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 I. Финансово-счетоводни и капитарови разходи. 

 Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ГДИН за периода 

01.01.2018г. до 31.12.2018г. е съставен в съответствие с  

ДДС № 03/27.03.2018г. на Министерство на финансите, относно 

изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 

31.12.2018г.  

        Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Министерство на 

правосъдието обхваща следните отчети по функционален признак на 

бюджетната класификация: 
 

1. Изпълнение на приходите. 

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018г. по бюджета на ГДИН не са 

планирани приходи.  

Към 31.12.2018г. отчетените приходи са в размер на 39 422 лева.  

  

2. Изпълнение на разходите. 

За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. отчетените разходи по 

бюджета на ГД “Изпълнение на наказанията“ са в общ размер на 158 567 650 

лева.                  

Относителният дял на разходите за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. по основните направления на разходите е, както следва:  

* Заплати и други възнаграждения на персонала и задължителни 

осигурителни вноски от работодатели съгласно :  

          Уточнен бюджет от МП към 31.12.2018г.   – 119 727 586 лв. 

          Отчет към 31.12.2018г. -  119 500 392 лв.  

Процент на изпълнение спрямо Уточнен бюджет от МП към 

31.12.2018г. – 99 %. 
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* Изплатените и начислени възнаграждения на служителите по ЗМВР 

и ЗДСЛ  по § 01-02 са в размер на 59 363 439 лв. както следва : 

          Служители по ЗМВР – 59 105 738 лв. 

          Служители по ЗДСЛ – 257 701 лв.  

* Издръжка  

          Уточнен бюджет от МП към 31.12.2018г. -  34 870 951 лв. 

          Отчет към 31.12.2018г. – 34 055 623 лв.  

          Процент на изпълнение спрямо Уточнен бюджет от МП – 98%.  

          За издръжка /включва – храна, ел.енергия, горива, медикаменти, 

материали и всичко свързано с дейността на дирекцията и териториални 

служби/.   

Най - голям относителен дял в разходите за издръжката е в §10-16 

вода, горива и ел.енергия в размер на 15 557 891 лева, храна - §10- 11 в 

размер на 11 921 845 лева, материали в размер на 2 453 531 лева;  

* Платени данъци, такси и административни санкции.  

Уточнен план от МП към 31.12.2018г. – 1 000 000 лева. 

          Отчетените средства са размер на 654 834 лева  

§29-00„Други разходи за лихви „Отчетени средства в размер на  

8 056 лева. 

* Капиталови разходи.  

          Уточнен бюджет от МП към 31.12.2018г. за § 51-00 „Основен ремонт 

на ДМА“ 3 640 300 лева. Отчет към 31.12.2018г.-  3 529 159лв., в процентно 

изпълнение спрямо Уточнен бюджет от МП – 97%.                                      

           Уточнен план от МП към 31.12.2018г.- §52-00 „Придобиване на 

дълготрайни материални активи“– 790 200 лева и отчетени средства 792 514 

лв., в процентно изпълнение спрямо Уточнен бюджет от МП – 100%.   

           Уточнен план от МП към 31.12.2018г.- §53-00 „Придобиване на 

нематериални дълготрайни активи“– 20 000 лева и отчетени средства 10 944 

лв., в процентно изпълнение спрямо Уточнен бюджет от МП – 54.72%.                                      

            В показател „Други”- §46-00  са отчетени разходите за членски внос, 

които са в размер на 14 128 лева. Уточнения бюджет от Министерство на 

правосъдието към 31.12.2018г. по § 46-00 е в размер на 14 128 лева. 

Най-голям относителен дял в разходите имат разходите за издръжка 

за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, следвани от 

разходите за задължителни осигурителни вноски от работодатели. 

На основание чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси, във 

връзка чл.13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 

г. (ЗДБРБ) и в изпълнение на Постановление  № 332 /22.12.2017 г.на 

Министерски съвет   на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за 

2018 год. е утвърден бюджет в размер на 160 063 165 лв., /за персонал 

119 727 586 лв., за издръжка, платени данъци и такси, разходи за членски 

внос и капиталови разходи  / 40 335 579 лв./ 
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ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ СПРЯМО ЗДБ 

И КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

НА ГДИН 

към 31.12.2018г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Закон 

За 

Държавния 

бюджет 

2018г. 

Изпълнение  

на бюджета 

към 

31.12.2018г 

РАЗХОДИ - 

ВСИЧКО 

 

160 063 165 

 

 

 158 567 650 

Персонал -§ 01  

§02 § 05 

 

119 727 586 

 

119 500 392 

Издръжка- §10     

§ 29 

 

34 870 951 

 

34 063 679 

Разходи за 

членски внос § 46 

 

14 128 

 

14 128 

Платени 

данъци,такси и 

админ.санкции; 

Други разходи за 

лихви; § 19 

 

1 000 000 

 

656 834 

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

100,000,000

1,000,000,000

Закон за ДБ за 2018г. Отчет към 31.12.2018г.

Заплати , Други възнаграждения на 
персонала, Задължителни 
осигурителни вноски от 
работодател

Издръжка

Неразплатени задължения -
издръжка

Капиталови разходи
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Капиталови 

разходи §51 §52 

§53  

 

4 450 500 

 

4 332 617 

 

Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ имат сключено споразумение за партньорство за изпълнение 

на дейностите по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в 

България“ одобрен с договор № BG05SFOP0001-3.001-0005-C01/ 

14.12.2016г. 

Към 31.12.2018 г. в отчета за средствата по други международни 

програми са отчетени разходи в общ размер 1 352 538 лв. по основните 

направления, както следва: 

* Издръжка – 552 218 лева. 

* Капиталови разходи – 800 320 лева. 

Най-голям относителен дял в разходите имат капиталовите разходи, 

следвани от разходите за издръжка. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“  и Eвропейския съюз в 

частност с Европейската комисия имат сключено Споразумение за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ с № 763745 –TRAIN 

TRANING. Отпуснатата безвъзмездна помощ към 31.12.2018г. е в размер на 

46 994.67 лева. Отчетени са разходи в размер на 12 063 лв. 

 

3. Поети ангажименти и възникнали задължения 

Съгласно изискванията на т.12.7 от ДДС № 03/27.03.2018г. ГДИН към 

отчета за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства представя на 

Министерство на правосъдието изискуемите  „Справка за поетите 

ангажименти по Бюджета и Сметките за средствата от ЕС“ и „Справка 

за новите задължения за разходи по Бюджета и Сметките за средствата 

от ЕС“. 

По сметка 9200 „Поетите ангажименти за разходи“  към 31.12.2018г. 

са  60 137 354 лв. Възникналите ангажименти за разходи начислени по 

сметка 9800 са в размер на 52 477 901 лв. Възникнали ангажименти за 

разходи с незабавна реализация начислени по сметка 9801 са в размер на 

9 649 435 лв. Реализираните ангажименти за разходи начислени по сметка 

9803 са в размер на 39 219 589 лв. 

Максималния размер на ангажиментите, които са допустими за 2018г. 

са 85 313 579 лв. 

Максималния размер допустими за поемане на нови задължения за 

разходи са в размер на 39 335 579 лв. 

 

4. Изпълнение на трансферите. 
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По §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на 

заетост (+/-)” в ГДИН са отчетени средства в размер на 12 449 лева. 

          По §61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител(+/-)” в ГДИН са отчетени средства в размер на – 585 995 лева. 

          По §62-02 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител(+/-)” в ГДИН са отчетени средства в размер на – 1 278 894 

лева. 

По §66-02 „Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в 

СЕБРА (+)“ са отчетени: 108 586 824 лева. 

По  §69-00 Трансферите за поети осигурителни вноски за периода 

01.01.2018 г. до 31.12.2018г. са отчетени  в размер на 51 758 622 лева.  

Съгласно изискванията на т.1.3 от ДДС № 03/27.03.2018г. е изготвен 

и отделен тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и 

наличностите по сметките за чужди средства. 

Към отчетите са приложени всички изискуеми разшифровки на 

параграфите към 31.12.2018 година.   

         През 2018г. ГДИН сключи Договор за заетост  с Агенция по заетостта 

чрез Дирекция „Бюро по труда“ за 2 работни места наети по трудов договор 

по програма „Старт в кариерата“ за срок от 9 месеца. 

1. Договор за заетост № 1070046182100/20.02.2018 г. - ГДИН-ЦУ - 1 

работно място на стойност 6 480 лева. 

2. Договор за заетост № 611-0032-18-21001/12.03.2018 г. – Затвор 

Пловдив -    1 работно място на стойност 6 437,88 лева. 

Отчетени са разходи по  дейност по програми за временна заетост към 

31.12.2018г. както следва:   

§02-00 Други възнаграждения и плащания към персонала в размер на 9 

990 лв. 

§05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели в размер 

на  1 920 лева. 

Общия бюджет на ГДИН към 31.12.2018г. е в размер на 160 063 165 

лева. отчетените средства са на стойност 158 567 650 лева. Процент 

изпълнение спрямо Утвърден бюджет към 31.12.2018г. е  99 % 

 

5. Неразплатени задължения. 

          Неразплатените  задължения към 31.12.2018г.  са  1 406 414 лева, както 

следва : 

* Издръжка - от сметки: 401,4071, 4544, 4877, 4897 -  1 069 081 лева. 

По голям относителен дял имат :  Храна ЛС и др.разходи за храна 273 

000 лв.;  Вода, горива, ел.енергия  611 672 лв.; Разходи за външни услуги – 

39 700 лв. 

* Заплати и други възнаграждения на персонала -  337 333 лева. 
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от сметка 4211 - обезщетения дължими съгласно чл. 234 от ЗМВР, 

обезщетения по чл. 222, 224 от КТ и чл.106 от ЗДС, както и заплати на 

лишени от свобода за предхождащия месец.       

 * Неразплатени задължения от сметка 4518 – Разчети за други 

държавни данъци  в размер на 22 890 лв. 

           По отношение на прилагането на принципа на текущото начисляване 

и изискването на разходите, натрупани и отнасящи се съответния период 

неразплатените задължения се дължат и поради неполучени разрешения от 

МФ съгласно РМС № 593 от 20.07.2016г   и  на фактури пристигнали на по 

късен етап от приключване на текущия месец, като същите са начислени  но 

не платени.  

         Съгласно Закона за счетоводството е спазен принципа за текущо 

начисляване.  Приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се 

начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на 

получаването или плащането на паричните средства или техните 

еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се 

отнасят.  

ГДИН приоритизира всички разходи. Поемат се само абсолютно 

необходими за дейността на ГДИН ангажименти и неотложни разходи, 

както следва: доставки на хранителни продукти и медикаменти за лишените 

от свобода лица, гориво за служебните автомобили, гориво за отопление, 

ел.енергия и топлоенергия, вода и др. битови разходи; разходи за 

техническо обслужване и ремонти на автопарка; разходи за обслужване на 

техниките за СОТ, видеонаблюдение, компютърна и комуникационна 

техника; доставки на вещево доволствие, и др. 

 

 II. Логистика и обществени поръчки. 

От началото на финансовата 2018 г. и  съобразно рамките на 

определените със Закона за държавния бюджет средства за 2018 г., беше 

изготвен план - график на обществените поръчки за 2018г., които трябваше 

да бъдат проведени през годината, одобрен от  главния директор на ГДИН. 

Основната дейност на сектор „ЛОП" беше насочена в провеждането 

на процедури по реда на ЗОП за доставки, услуги и строителство, 

подсигурявайки дейността на ГДИН и териториалните й служби, както 

следва: 
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„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на 

функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“  

Сключен договор : м.03.2018 – сключен договор за 36 месеца.  

„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили  на ГД „Изпълнение 

на наказанията” и териториалните й служби” за срок от 2 /две/ години“ 

Сключени договори : 5 броя през м.04.2018 г. за 24 месеца  

„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на 

сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на 

наказанията” с 8 обособени позиции. 

Сключени договори до 31.12.2022 г. 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на  Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията” 

Сключени договори :  2 броя през м.08.2018 – сключен договор за 24 месеца 

„Избор на служа по трудова медицина /СТМ/ в Главна дирекция 

“Изпълнение на наказанията“. 

Сключен договор : м.08.2018 – сключен договор за 36 месеца 

„ Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 

нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" 

Сключен договор : м.07.2018 – сключен договор за 12 месеца  

„Ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на 

централен корпус северно крило на сграда с идентификатор 68134,512,155,1 

при затвор София, УПИ -1039, кв.50 „  

Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 180 календарни дни 

„Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за период от 24 

месеца – обособени позиции 2 

Сключени договори :  2 броя - м.08.2018 – сключен договор за 24 месеца 

 „Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на териториалните 

служби на ГДИН – период две години“ – обособени позиции 2 

Сключени договори :  2 броя - м.7.2018 – сключен договор за 24 месеца 

http://www.profile.gdin.bg/801ba8dd56bca34667cb074d6e0fb1ae
http://www.profile.gdin.bg/801ba8dd56bca34667cb074d6e0fb1ae
http://www.profile.gdin.bg/801ba8dd56bca34667cb074d6e0fb1ae
http://www.profile.gdin.bg/c87f36d1380419ad1c22f55a9a7521aa
http://www.profile.gdin.bg/c87f36d1380419ad1c22f55a9a7521aa
http://www.profile.gdin.bg/748f204a648b10658c199e206c297238
http://www.profile.gdin.bg/748f204a648b10658c199e206c297238
http://www.profile.gdin.bg/748f204a648b10658c199e206c297238
http://www.profile.gdin.bg/e88b68a34bc1792c7e5ff8e5edfc2575
http://www.profile.gdin.bg/e88b68a34bc1792c7e5ff8e5edfc2575
http://www.profile.gdin.bg/73e9a1c0bfa9b9beefcc8646c70fd1ff
http://www.profile.gdin.bg/73e9a1c0bfa9b9beefcc8646c70fd1ff
http://www.profile.gdin.bg/5b28fcd52a34638aef3dbca86d7cb663
http://www.profile.gdin.bg/5b28fcd52a34638aef3dbca86d7cb663
http://www.profile.gdin.bg/0585fa9e4fded3d9fe857e21050b0231
http://www.profile.gdin.bg/0585fa9e4fded3d9fe857e21050b0231
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 „Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГДИН”  

Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 24 месеца или до 

достигане на общата крайна стойност по договора. 

 „Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на  Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби“ 

Сключен договор : м.10.2018 – сключен договор за 24 месеца 

 „Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГДИН“ 

Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 24 месеца 

 „Предоставяне на услуги по застраховане на Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията”, за срок от две години“ по следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите, за моторните превозни средства, инженерната и 

селскостопанска техника на ГД „Изпълнение на наказанията” и 

териториалните й служби”; Обособена позиция № 2: „Застраховки „Каско”, 

„Злополука на местата в моторни превозни средства”, „Каско на плавателни 

съдове” „Злополука на екипажа, обслужващ плавателните съдове” за ГД 

„Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”; Обособена 

позиция № 3: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД 

„Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” 

Сключен договор : на етап приключване 

 „Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции 

Сключени договори през 2018 г. 

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна 

програма „Бизнес процесор WEB версия счетоводство“ за нуждите на ГДИН 

и териториалните и служби“ 

Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 3 година /2021 г./ 

 „Изработване на акцидентни материали за срок от 24 месеца за нуждите на 

ГДИН, по особени позиции 2“ 

Сключен договор : м.10.2018 – сключен договор за 24 месеца 

Доставка на ГПКЦ със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на 

териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”,  
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 Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 60 календарни дни 

 „Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на ГДИН и 

териториалните служби“,  

Сключен договор : преходна за 2019 г. 

„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“  

Сключен договор : м.03.2018 – сключен договор за 12 месеца 

 „Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета 

на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ 

служби“ 

Сключен договор : проведена 2018 г. , сключен договор м.01.2018 г. 

 „Частични ремонтни дейности за обособяване на нов арест със спални и 

административни помещения на втори етаж в съществуващата сграда на 

затвора в гр. Стара Загора“ 

Сключен договор : м.07.2018 – 120 дни  

„Доставка и монтаж на нови резервоари за съхранение на течни горива 

/промишлен газьол със съдържание на сяра до 0,1% или дизелово гориво/ за 

нуждите на затворите гр. Враца, гр. Варна и гр. Бобов дол към Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

Сключен договор : м.11.2018 – сключен договор за 60 дни 

 „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите 

на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ за 2018 година“ 

Сключен договор : м.12.2018 – сключен договор за 60 дни 

„Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на административно-

делова сграда и сграда със смесено предназначение при затвор гр. Враца“ 

Сключен договор : м.08.2018 – сключен договор за 80 календарни дни 

„Предоставяне на услуга по пренос на данни във връзка с въвеждане в 

експлоатация на система за електронно наблюдение /СЕН/ по 

проект“Модернизиране на пенитециарната система в България“ 

Сключен договор : м.07.2018 – сключен договор за 12 месеца 
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„Доставка на електропреносни пистолети за нуждите на ГДИН и 

аксесоарите към тях“  

Сключен договор : м.07.2018 – сключен договор за 12 месеца 

„Изработка на водогрейни и парти котли и оборудването към тях“ 

Сключен договор : м.07.2018 – сключен договор за 110 дни 

„Доставка и монтаж на три броя дизелови генератори за затворите в гр. Ст. 

Загора, гр. Бобов дол и гр. Враца, както и обучение на персонала за работа с 

тях и гаранционно поддържане“ 

Сключен договор : м.10.2018 – сключен договор за 60дни 

„Извършване на обследване, заснемане и изготвяне на инвестиционни 

проекти във фаза на обекти на ГДИН по особени позиции“ 

Сключен договор : м.09.2018 – сключен договор за 12 месеца 

„Доставка на гладкоцевни пушки за нуждите на ГДИН“ 

Сключен договор : м.12.2018 – 

„Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на портални врати с 

автоматизация“ – затвор гр. София 

Сключен договор : м.12.2018  

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, 

хотелско настаняване, при служебни пътувания в чужбина и осигуряване на 

медицински застраховки за нуждите на ГДИН“ 

Сключен договор :  проведена през 2018 г. и м.01.2019 г. сключен договор. 

„Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на периметрова 

охранителна система затвор гр. Плевен“ 

Сключен договор : м.12.2018  

По фактури до 36000лв. са извършени централни  доставки и услуги 

за териториалните служби на ГДИН : 

1.  Доставка на зимни и летни гуми;  

2. .Доставка на вещево доволство за лишените от свобода /спортно 

облекло за социално слаби л.с./; 

3. Доставка на климатици;  
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4. Доставка на боеприпаси; 

5. Доставка на скенери за деловодство; 

6. Доставка на портални врати з затвор Плевен; 

7. Доставка на фенери за НОС; 

8. Доставка на колани за НОС; 

9. Доставка на плат за чаршафи за ушиване в затвора гр.Сливен; 

10. Доставка на радиостанции за НОС; 

11. Доставка на вещево доволство за лишени от свобода – обувни 

артикули; 

12. Доставка на постелъчен инвентар за лишени от свобода; 

13. Абонаментно обслужване на правно – информационни услуги; 

14. Софтуерна поддръжка на активно мрежово оборудване, сървъри и 

операционните им системи в ГДИН;  

15.Абонаментно обслужване , софтуерна поддръжка на медицински 

софтуер Хипократ – възложена; 

16.Абонаментно обслужване софтуерна осигуровка и извън 

гаранционната поддръжка на ИСИН и деловоден модул  CODOS; 

През изтеклата година в сектора отново изпитваше трудност заради 

недостатъчния брой служители в него. Поради тази причина се наложи да 

се сключват граждански договори с външни експерти /юристи/ в сектора , 

които да подпомагат работата ни. Недостатък на това е ,че не може да ги 

ползваме ефективно в работата на комисии, подготвяне на протоколи и т.н. 

 

Е. ПЕНИТЕНЦИАРЕН ПЕРСОНАЛ, ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО 

РАЗВИТИЕ  

 

 І. Състояние на персонала. 

Щатната численост на сектор „Организация и управление на 

човешките ресурси“  в ГДИН към 31.12.2018 г. е общо 7 (седем) щатни 

бройки: 

 - Началник на сектор – 1 (една) щ. бр.; 

 - Инспектор VІІ – І степен – 3 (три) щ. бр. 

 - Технически сътрудник ІІІ – І степен – 3 (три) щ. бр. 
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В сектора се подготвят всички актове, свързани с възникването, 

изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения 

в ГДИН и териториалните й служби. Подготвят  се проекти на заповеди за 

награди и наказания на държавните служители и служителите по трудови 

правоотношения в ГДИН и териториалните й служби. Извършват  се 

проверки, изготвят се становища, справки и докладни записки по преписки, 

свързани с дейността на сектора. Служителите от сектора проверяват или 

участват в комисии за проверка на жалби и молби от служители и граждани 

по кадрови въпроси и правят предложения за тяхното решаване и др. 

Извършват вписвания на данни за структурата на администрацията и 

попълване на годишния отчет в интегрираната информационна система на 

държавната администрация. Оказват методическа помощ на инспекторите 

(човешки ресурси) в затворите и областни служби „Изпълнение на 

наказанията“.  

Сектор ОУЧР отговаря за техническото обезпечаване на конкурсните 

процедури обявени за длъжности  в ГДИН и ОСИН,  за вписванията на 

информацията за структурата на администрацията, за обявените конкурси 

за първоначално назначаване на държавна служба  и за израстване в 

кариерата, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за главната 

дирекция и териториалните й служби в електронната страница на ГДИН.  

В сектора се водят и съхраняват общо 2060 (две хиляди и шестдесет) 

лични кадрови дела на служителите от ГДИН и териториалните й служби. 

Служителите по човешките  ресурси отговарят за правилното отчитане на 

отпуските на служители от ГДИН, началниците на затвори и началниците 

на областните служби „Изпълнение на наказанията”, водят лични картони 

за отпуска на служителите и заверяват заявления за отпуск.  Водят на отчет 

болничните листове. Извършват вписвания в Регистъра на декларациите по 

чл. 12 ЗПРКИ (отм.) и в Регистри на декларациите съгласно Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Водят служебната кореспонденция с териториалните служби. 

Извършват регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения 

и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 62, ал. 

3 от Кодекса на труда. Изготвят служебни карти, входни карти и пропуски 

и ги водят на отчет. Съвместно с началника на отдел „Правни, 

международни, квалификационни и медицински дейности“ - ГДИН 

организират провеждането на първоначално професионално обучение за 

новоназначени, както и на краткосрочни курсове за държавните служители 

от пенитенциарната система. 

Дейността по човешките ресурси в затворите в гр. Белене, гр. Бобов 

дол, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Пазарджик, гр. Плевен, гр. Пловдив, 

гр. Сливен и гр. Стара Загора се осъществяваше от един Инспектор VІІ – ІV 

степен (човешки ресурси), с изключение на затворите в гр. София и в гр. 
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Ловеч, където инспекторите се подпомагат от технически сътрудник 

(човешки ресурси).   

В ОСИН – София, Благоевград, Бургас, Варна,Велико Търново, 

Плевен и Пловдив се осъществяваше от един Инспектор VІІ – ІV степен 

(човешки ресурси). 

В края на 2017 г. със заповед № ЛС-04-1584/29.12.2017 г. на 

министъра на правосъдието беше закрит арест – Дупница към районна 

служба „Изпълнение на наказанията“ – Кюстендил ІІІ –та категория при 

областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Благоевград, като щатната 

численост на ареста се прехвърли към щатната численост на затвора в гр. 

София І –ва категория. В тази връзка  със заповед № ЧР-05-8/11.01.2018 г. 

на ЗА министър на правосъдието се извършиха изменения в длъжностните 

разписания на затвора в гр. София І –ва категория и ОСИН – Благоевград.  

През 2018 г. се създаде затворническо общежитие „Бойчиновци“ ІІ –

ра категория и в тази връзка със заповед № ЧР-05-241/24.08.2018 г. на зам.-

министъра на правосъдието беше утвърдено ново длъжностно разписание 

на затвора в гр. Враца І –ва категория. 

          По повод горецитираните структурни промени служителите от 

сектора, както и от аналогичните им звена бяха ангажирани с изпълнение на 

утвърдените щатни промени.  

Към 31.12.2018 г. общата численост на персонала е 4 320 щ. бр., в това 

число Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 101 щ. бр. и 

териториални служби - 4037, като свободните работни места за цялата 

система са 210 щ. бр., в това число държавни служители – 180 щ. бр. и лица, 

работещи по трудово правоотношение – 30 щ. бр. 

 

Назначени служители през 2018 г.: 

1. Държавни служители – общо 268, в това число: 

- първоначално назначени       - 

263  

- възстановени на длъжност       - 5 

2. Служители по трудово правоотношение – общо 47, в това число: 

- първоначално назначени        - 

46 

- възстановени на длъжност       - 1 

3. Служители по трудово правоотношение по програма „Старт в 

кариерата“         - 2 

 

Преназначени служители през 2018 г.:  

1.Държавни служители – общо 587, в това число: 

- преназначени по предложение на съответния ръководител на друга 

длъжност в рамките на съответния вид длъжност   - 61 



113 

 

- преназначени на по – висока длъжност в рамките на същия вид 

длъжност         - 

334 

- преназначени на длъжност от по – висока по вид длъжност - 27

   

- временно назначени на длъжност       - 27 

- преназначени държавни служители в и от ГДИН и териториалните 

й служби – 138. 

2. Служители по трудово правоотношение – общо 17, в това число: 

 

Освободени служители през 2018 г.: 

1. Държавни служители – общо 153, в това число: 

- поради навършване на пределна възраст    - 17 

- поради придобито право на пенсия по искане на служителя - 8 

- когато служебното правоотношение е възникнало , след като 

държавният служител е упражнил правото си на пенсия  - 1 

- по собствено желание              - 

107 

- поради налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение“ - 16 

- поради смърт на служителя              - 4 

2. Служители по трудово правоотношение – общо 38, в това число: 

- по взаимно съгласие / по искане на служителя/   - 17 

- поради завръщане на замествания на работа    - 2 

- поради постъпване на държавна служба    - 5 

- поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по искане на служителя         - 5 

- поради съкращаване на щата      - 1 

- отправено предизвестие от страна на служителя   - 4 

- поради смърт на служителя              - 1 

- поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по инициатива на работодателя        - 2 

- поради налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение“ - 1 

 

ІІ. Конкурсни процедури. 

През отчетния период служителите от сектор ОУЧР са работили по 

конкурсните процедури както следва: 

- 52 заповеди за 263 щ. бр. за първоначално назначаване на държавни 

служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС; 

- 17 заповеди за 17 щ. бр. за първоначално назначаване на държавни 

служители по чл. 19, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС; 

- 16 заповеди за 19 щ. бр. за преминаване в по-висока по вид 

длъжност; 

- 5 обяви за 6 щ. бр. за назначаване на лица по трудово 
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правоотношение. 

Прекратените конкурси за първоначално назначаване са 4.  

Подадени жалби и възражения по конкурсни процедури: общо 8 -

неоснователни. 

Провеждането на конкурсни процедури се предхожда от проучване за 

нуждите от човешки ресурси в ГДИН и териториалните й служби. След 

което служителите от сектора изготвят предложение и проект на заповеди 

за обявяване на конкурсни процедури. Съгласно нормативната уредба 

заповедите се публикуват в официалния сайт на ГДИН, централен 

ежеседмичник, портал за търсене на работа и в Административния регистър 

към Интегрирана информационна система на държавната администрация с 

електронен адрес: http://iisda.government.bg. Конкурсните процедури за 

вакантни длъжности в затвор се провеждат от инспекторите по човешки 

ресурси в териториалните служби под методическото ръководство на 

служителите от ОУЧР. Конкурсните процедури за вакантни длъжности в 

областните служби „Изпълнение на наказанията“ се реализираха от 

служителите в сектор ОУЧР, както и от инспекторите човешки ресурси си в 

съответната областна служба. Процедурата по провеждането на 

конкурсните процедури включва проверка по окомплектоването да 

подадените от кандидатите документи, изготвяне на протоколи след всеки 

етап, следене на законоустановените срокове, изготвяне на предложение за 

назначаване и проект на заповед за назначаване.  

 

ІІІ. Поощрения и дисциплинарна практика. 

 1. През отчетния период за професионално изпълнение на поставените 

задачи и за постигнати високи резултати в служебната дейност бяха 

наградени  общо 866 служители, в това число: 

-държавни служители - общо 795:  

-„Писмена похвала“ – 771  

-„Обявяване на благодарност с парична награда“ – 20 

-„Парична награда“ – 4 

- служители по трудово правоотношение - общо 57: 

-„Писмена похвала“ – 56,  

-„Обявяване на благодарност с парична награда“ – 1 
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2. С цел провеждане на ефективна превантивна дейност срещу 

нарушенията на служебната дисциплина и за минимализиране на броя 

нарушения бяха предприети мерки за тяхното недопускане и ограничаване, 

чрез търсене на дисциплинарна отговорност от всеки провинил се служител.  

Общо 189 служители са наказани с дисциплинарни наказания: 

-държавни служители – общо 180:  

- „Мъмрене“ – 15 

- „Писмено предупреждение“ – 47 

- „Порицание“ – 88 

- „Забрана за повишаване в длъжност за срок от една до три години“ – 

14 

- „Уволнение“ – 16 

 

- служители по трудово правоотношение - общо 9: 

-„Забележка“          -7 

-„Предупреждение за уволнение“       -1 

-„Уволнение“          -1 

 

Основанията за налагане на най – тежкото дисциплинарно наказание 

„Уволнение“ бяха превишаване на власт, използване на служебното 

положение за лична облага, злоупотреба с доверието на органа по 

назначаване, както и за деяния несъвместими с етичните правила за 

поведение на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“, с които се уронва престижа на служба. 

 

IV. Психологически подбор и консултиране на служители. 

Главната дейност на сектор „Психологическа лаборатория“ е свързана 

с психологическия подбор на кандидати за назначаване на държавна служба 

в системата на ГДИН. Друга много важна функция на сектора касае 

провеждането на диагностична, консултативна, обучителна и тренингова 

дейност със служителите. Основна задача на Психологическата лаборатория 

е супервизията като форма за подпомагане работата на психолозите и 

оказване на професионална помощ, както и методическото обезпечаване на 

психолозите в отделните териториални поделения на ГД „ИН“, свързано с 

психодиагностичната, консултативната и корекционната дейност с 

правонарушителите. 

 Извършените от сектор „Психологическа лаборатория“ дейности през 

изминалата година са в следните направления: 

1. Психологически подбор на служители за системата на ГДИН: 

Тук се включват два от конкурсните етапи, които се провеждат от екипа 

на „Психологическа лаборатория“: 1) Изследване на интелектуалните 
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способности и езикова култура и 2) Психологическо изследване. През 

първия етап са преминали общо 478 лица, а през втория етап са изследвани 

182-ма кандидати.  

В таблица №1 са представени обобщените данни за броя на преминалите 

двата етапа кандидати в „Психологическа лаборатория“ и в другите 

поделения на ГДИН. 

 

 
 

- Провеждане на ретестиране на служител от затвора гр. Ловеч, 

проведено на 27.03.2018 г. в сектор „Психологическа лаборатория“. 

2. Участие в комплексни проверки в отделни териториални звена на 

ГДИН: 

- Извършване на проверка на изпълнението на указанията в доклад 

рег. № 9115/19.09.2017 г. по описа на ГДИН, в затвора София, ЗО 

„Кремиковци” и ЗО „Казичене” съгласно заповед рег. № Л-

1448/20.03.2018 г. на ВПД Главен директор на ГДИН. В резултат на 

проверката е изготвен доклад с препоръки. 

- Осъществяване на методическа проверка на психологическата 

дейност в затвора гр. Пловдив и ОС „ИН“ Пловдив, съгласно 

заповед рег. № Л-2605/12.06.2018 г. на ВПД Главен директор на ГД 

„ИН“ старши комисар Васил Миладинов. Във връзка с проверката 

е изготвен доклад. 

- Извършване на методическа проверка на психологическата дейност 

в затвора гр. Бургас и в ОС „ИН“ Бургас, съгласно заповед № Л-

3953/11.09.2018 г. на Главен директор на ГДИН.  
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- Извършване на методическа проверка на психологическата дейност 

в затвора гр. Белене и в ОС „ИН“ Велико Търново, съгласно заповед 

№ Л-4893/19.11.2018 г. на Главен директор на ГДИН. Изготвяне на 

доклад относно проверката 

- Извършване на преглед и оценка на заповеди, окръжни писма с 

указания за психологическата дейност, изпратени до 

териториалните служби за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2017 г., 

съгласно заповед рег. № Л-3555/13.08.2018 г. на Главен директор на 

ГДИН. Въз основа на това бяха актуализирани част от документите, 

а други бяха отменени. 

3. Проучване на психологическия климат в структурните звена на ГДИН: 

- Извършване на диагностика на психологическия климат сред 

служителите в затвора гр. Пазарджик. Провеждане на разговори с 

началника на затвора и на 5 фокус-групи, в които са взели участие 

общо 85 служители. Задачите на изследването бяха насочени към 

установяване на преобладаващите психологически  настроения и 

нагласи сред служителите и ръководството на затвора – гр. 

Пазарджик, определяне на характера и взаимоотношенията по 

хоризонтала и вертикала, изясняване на качеството на екипното 

взаимодействие между служителите, очертаване на стресовите 

фактори, оказващи негативно влияние върху мотивацията, 

работоспособността и ефективността на служителите. Беше 

изготвен доклад с препоръки въз основа на резултатите от 

изследването. 

- Проучване на психологическия климат сред служители от затвора 

гр. Бургас в изпълнение на заповед № 494/15.10.18 г. за периода 

19.10.2018 г. – 21.10.2018 г. Изготвяне на доклад с резултатите от 

проучването и препоръки. 

4.  Организиране и участие в обучения за повишаване на 

професионалната квалификация: 

- Реализиране на обучение на новоназначени инспектори психолози 

за повишаване и актуализация на професионалната квалификация 

по психодиагностика за изследване на правонарушители (модул 1) 

– проведено за времето от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г. в Учебен 

център гр. Плевен.  

- Специализирано психологическо обучение за овладяване на 

техники за консултиране и кризисни интервенции (модул 2), 
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проведено за периода 12.11.2018 г. – 16.11.2018 г. в Учебен център 

гр. Плевен.  

- Обучение в умения за водене на групи с правонарушители, 

супервизия и интервизия (модул 3), проведено от екипа на сектор 

„Психологическа лаборатория“ за времето от 26.11.2018 г. до 

30.11.2018 г. в Учебен център гр. Плевен. 

 

V. Обучение и професионална подготовка на персонала. 

 Обучението на служителите в Учебен център в гр. Плевен се извършва 

по определен със заповед ред. Организацията по обучението се предхожда 

от проучване, което се извършва от сектор ОУЧР. След анализиране на 

получената информация се изготвя проект на заповед за провеждане на курс,  

практически стаж и провеждане на държавен изпит, която се съгласува с 

началника на отдел ПМКМД.  

През отчетния период в учебен център гр. Плевен са проведени: 

- Три пълни курса за първоначално професионално обучение на 

държавни служители и стажанти. Общият брой на преминалите 

първоначално обучение е 150, като на 33 новоназначени служители 

първоначално обучение се проведе в затвора в гр. София. 

- Един краткосрочен курс за първоначално професионално обучение 

на 24 служители от ОСИН. 

 

Проведени служебни съвещания и семинари за повишаване на 

професионалната квалификация: 

- От 26.03.2018 г. - 30.03.2018 г. за служители на ГДИН, сектор 

„Арести“ – 36 служители; 

- От 14.05.2018 г. - 15.05.2018 г. за служители на ГДИН нач. сектори 

СДВР – 17 служители; 

- От 28.05.2018 г. - 29.05.2018 г. за служители на ГДИН, нач. сектори 

ОСИН и РСИН – 34 служители. 

- Проведени три семинара за повишаване на професионалната 

квалификация: 

- От 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. за нач. НОС (затвори) – 33 

служители; 

- обучение на новоназначени инспектори-психолози за повишаване 

и актуализация на професионалната квалификация по 

психодиагностика и изследване на правонарушители (модул 1) – 
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проведено за времето от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г. в Учебен 

център гр. Плевен.  

- От 16.05.2018 г. - 18.05.2018 г. за ГДИН, юристи, ОСИН – 15 

служители; 

- Специализирано психологическо обучение за овладяване на 

техники за консултиране и кризисни интервенции (модул 2), 

проведено за периода 12.11.2018 г. – 16.11.2018 г. в Учебен център 

гр. Плевен.  

- Обучение в умения за водене на групи с правонарушители, 

супервизия и интервизия (модул 3), проведено от екипа на сектор 

„Психологическа лаборатория“ за времето от 26.11.2018 г. до 

30.11.2018 г. в Учебен център гр. Плевен – 18 обучени служители. 

 Пълният курс на първоначалното обучение се провежда с 

продължителност 8 /осем/ седмици – 40 работни дни и включва следните 

дисциплини: правна информационна подготовка; надзорно-охранителна 

дейност; бойно-приложна подготовка; огнева подготовка; долекарска 

помощ; изпълнение на наказанията и задържането под стража; психология; 

педагогика и социална дейност. Дисциплината „правна информационна 

подготовка“ е включена в учебната програма в края на 2018 г. и обхваща 

темите: 

 1. Развитие на конституционализма в България – 2 учебни часа под 

формата на лекция.    

 2. Структура на ГД”ИН”. Взаимоотношения и субординация – 2 

учебни часа под формата на лекция и 1 учебен час под формата на дискусия.

  

 3. Понятие за радикализация и тероризъм. Европейска правна рамка. 

Процес на радикализация - 3 учебни часа /лекция и 2 учебни часа 

семинар. В часовете се обсъжда разпространението на радикализма, 

формите под които се среща в България и в частност в местата за лишаване 

от свобода. Разпознаването им в зародиш и действия при съмнение за 

наличие на радикализъм.   

 4. Дискриминация – определение. Видове дискриминация – 

платформа за толерантност. Комисия за защита от дискриминация.

 Обучението е в 2 учебни часа под формата на лекция и 2 учебни часа 

под формата на семинар. Целта на обучението по тази тема е да се добие 

представа като цяло за видовете дискриминация и най-често срещаните 

форми на дискриминация в местата за лишаване от свобода.  

  5. Понятие за права на човека. Видове права. Защита правата на 

човека – 2 учебни часа под формата на лекция и 1 учебен час под формата 

на семинар. Обучаемите се запознават с видовете права, възникването им и 
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начина за отстояване. Получават информация за най-често срещаните 

нарушения свързани с правата на лишените от свобода и задържани лица. 

Информират се за действията, които не следва да извършват при изпълнение 

на служебните си задължения с оглед недопускане нарушение правата на 

задържаните и лишените от свобода. 

 6. Какво е корупция? Международни и национални стандарти. 

Корупционни рискове в затворите. Докладване на корупцията.

 Обучението се извършва под формата на 3 лекционни часа, 1 семинар 

и 1 час практически занятия. Обучаемите добиват представа за значението 

на термина „корупция“, разпространението, формите на корупция и 

последиците. Научават се да разпознават корупцията в местата за лишаване 

от свобода и как трябва да действат в случаите, когато се сблъскат с нея.

  

 При обучението на курсистите се използват различни форми на 

обучение – лекции, семинари, практически занятия. За по-доброто 

възприемане на материала се прилага онагледяване чрез презентации, 

макети, информационни табла и филмов материал. 

 Въпреки ограничените часове преподавателският състав полага 

усилия и успява да предаде заложения материал без да се наруши качеството 

на  преподаване. 

 Подобрени са значително и условията, при които протича учебния 

процес /създадени са допълнителни 2 учебни зали/. Подобрена е и 

инфраструктурата в Учебния комплекс. 

 Съгласно действащото длъжностно разписание на затвора гр. Плевен 

– ІІ-ра категория, щата в сектор „Учебен център” се състои от: 

 1.  3 /трима/ държавни служители: началник на сектора и двама 

инспектори /преподаватели/. В обучението са включени и тримата 

служители, като всеки един от тях преподава минимум по две дисциплини. 

Липсата на достатъчен преподавателски състав оказва своето въздействие 

не само върху качеството на преподавания материал, но води и до 

ограничения, свързани с начините и методите на преподаване. 

 2. 3 бр. длъжности по трудови правоотношение – домакин, 

майстор готвач и чистач/хигиенист. Назначаването им се отрази 

положително върху обслужващата дейност в Учебния център. С оглед 

подобряване качеството на обучение в Учебния център в гр. Плевен е 

необходимо увеличаване броя на преподавателския състав. 

Служебна учебна година. 

От анализа на получените доклади, учебни материали и планове може 

да се обобщи, че обучението на служителите е продължителен процес на 

изграждане не само на професионални умения, но предимно на формиране 

и развитие на идентичност, компетентности, поддържане на мотивация за 

работа и е свързан с кариерното развитие. Така организиран и 
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систематизиран цялостен процес, който принципно е част от стратегията за 

развитието на човешките ресурси в организацията, има своето осъзнато 

място в работата с персонала. Такъв процес има и своите дългосрочни 

резултати и оправдава направените инвестиции. В дългогодишната си 

практика процесът се е утвърдил, заслужил е специално внимание и 

сериозно отношение. Въпреки това, все още на моменти се възприема 

формално, има понякога стихиен характер и се натъква на неочаквани 

съпротиви. Това може да се обясни с липса на достатъчна рефлексия за 

смисъла и ефекта от обучението или с натрупана рутина през годините, 

довела до формализиране и снижена взискателност. 

Във връзка с въвеждане и поддържане на единни критерии и 

стандарти в обучението на служителите от териториалните служби на 

ГДИН, внимателно бяха разгледани лекционните материали, презентациите 

и дизайна на интерактивните занятия, изпратени от отговорните служители 

по места. Удовлетворително е, че част от териториалните служби са 

подробно разработили учебните си материали и са ги ориентирали към 

специфичните нужди на различните категории персонал. За съжаление, 

други са изпратили писма, с които ни запознават, че обученията в рамките 

на служебната учебна година се провеждат предимно от външни лектори, 

които не са предоставили своите презентации или най-често използваните 

„учебни материали“ са били действащите към момента законови и 

подзаконови нормативни актове и изпратените от ГДИН методически 

указания по различните направления на дейност. 

По отношение на самото провеждане на обучителните занятия имаме 

ясно дефинирани отговорници и обучители, форми, място и разписание. 

Прави впечатление, че ясно са разграничени лекциите от практическите 

занятия. Оставаме с впечатление, че въпреки че теоретичните обучения 

преобладават, те се разнообразяват с интерактивни формати – кратки 

презентации и работа в малки групи, решаване на казуси и дискусии. Това 

позволява ангажирането на по-голям брой служители с темата, поставя ги в 

активна позиция и като цяло има по-дълготраен ефект. 

Основно предизвикателство за по-успешното провеждане на 

обучителен процес по места е материалната база, която е неподходяща или 

лисва, както и мотивираното участието на служителите от надзорно-

охранителния състав. 

Допълнителни обучителни дейности. 
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В периода 21.06.2018 г. - 05.12.2018 г. бяха проведени обучения на 

служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ от 

Дипломатическия институт към министъра на външните работи по проект 

№ BG05SFOP001 - 2.004-0005 с наименование „Провеждане на обучения на 

служители от централната администрация за придобиване на ключови 

умения и компетентности в контекста на Европейския съюз (ЕС)“ по 

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) в курсове на обучение 

„Протокол и етикет в контекста на Европейския съюз“ на български език (10 

души), „Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на 

Европейския съюз“ (11 души) на български език и „Комуникационни 

умения и говорене пред публика“ на английски език (2 души). След 

приключването им участниците получиха сертификат за успешно 

преминато обучение. Това е ценен принос в развитието на допълнителни 

знания и умения, както и усъвършенстването им в професионален план. 

През м. ноември 2018 г. стартира дейността по включване на 

служители в чуждоезиково обучение по английски, немски, шведски и 

италиански език. Прави впечатление силния интерес на служителите за 

включване в тези курсове, като към момента броя на участниците е 48. 

ГД „Изпълнение на наказанията“ се включи в организирана от 

Института по публична администрация /ИПА/ самооценка на 

администрациите по показатели учеща организация чрез самооценъчен 

инструмент: „Учеща ли е Вашата организация?“. Участието в самооценката 

даде възможност на ГД „Изпълнение на наказанията“ не са само да получи 

оценка и рейтинг по съответните критерии, но и да се установят силни и 

слаби страни по отношение ученето на работното място, ангажирането на 

служителите, стимулирането на иновативното мислене и изграждане на 

мрежи за споделяне на опит. Много полезна за ГДИН беше възможността 

да се сравни с други организации и да намери полезни ориентири за 

усъвършенстване в областта на ученето и развитието. А така също и да 

получи обратна връзка и насоки за развитие на климата за учене на 

работното място, с цел повишаване на ангажираността и инициативността 

на служителите. 

 

Ж. ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

I. Правно-нормативно обслужване. 
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През изминалата 2018 г. бяха образувани граждански и 

административни дела с различно правно основание, както следва:  

 

Новообразувани граждански дела с правно основание чл. 187, ал. 

5 ЗМВР; чл. 71, ал. 1 от ЗЗДискр. – 194 броя. 

Процесуалните представители на ГДИН, ОСИН Пловдив, ОСИН 

Варна и затворите в гр. Сливен и гр. Белене представляваха ГДИН в 

образувани граждански дела от служители на ГДИН с предмет на делата 

обективно съединени искове за присъждане на обезщетение за неизплатено 

възнаграждение за извънреден труд, ведно с мораторната лихва за забава, 

считано от датата на падежа на всяко изискуемо вземане, както и лихвата за 

забава считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното 

изплащане на сумите, искове за заплащане на обезщетение за неизползван 

допълнителен платен годишен отпуск, за признаване за установено право на 

допълнителен отпуск. 

 

1. Общ брой дела с правно основание чл. 187, ал. 5 ЗМВР – 160 

броя:  

 

Делата с правно основание чл. 71, ал. 1 от ЗЗДискр. се образуват извън 

случаите по раздел I от закона /Производството пред Комисията за защита 

от дискриминация/, и всяко лице, чиито права по този или по други закони, 

уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред 

районния съд, с който да поиска: 1. установяване на нарушението; 2. 

осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови 

положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-

нататъшни нарушения или 3. обезщетение за вреди. 

 

2. Общ брой дела с правно основание ЗЗДискр. – 34 броя: 

 

Новообразувани административни дела пред съдилищата в страната 

през 2018 г. са делата с правно основание ЗОДОВ, чл. 276 и чл. 284 от 

ЗИНЗС и делата срещу заповеди за налагане на дисциплинарни наказания, 

наложени на служителите по ЗМВР. 

Най-много са делата с правно основание чл. 1, ал. 1 от Закона за 

отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ и тези с правно 

основание чл. 284 от ЗИНЗС. Държавата и общините отговарят обективно 

за всички вреди, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразни 

актове, действия или бездействия на държавни и общински 

административни органи и това не е обвързано от наличието или липсата на 

вина у длъжностното лице, пряк причинител на вредите. Отговорността е 

гаранционно-обезпечителна, в какъвто смисъл е т. 6 от ТР №3/ 2004 г. на 
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ОСГК на ВКС и е специфично проявление на принципа за отговорност на 

работодателя по чл. 49 от ЗДД. Съгласно чл. 7 от Конституцията на 

Република България, държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни 

актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Тази специална 

извъндоговорна деликтна отговорност е уредена в ЗОДОВ. Тя се носи само 

при наличие на съставите, визирани в чл. 1 от ЗОДОВ – при причинени 

вреди на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, 

действия или бездействия на държавни и общински органи и длъжностни 

лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Предвид 

посочените състави, исковете по които страна е Дирекцията са с правно 

основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Отговорността на държавата е пряка, 

увреденият се обезщетява директно от съответното учреждение, към което 

принадлежи органът или длъжностното лице.  

 

3. Общ брой дела с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ – 104 

броя: 

 

4. Общ брой дела с правно основание чл. 276 ЗИНЗС – 21 броя: 

 

Исковете, които предявяват лишените от свобода по ЗИНЗС са по чл. 

276 от ЗИНЗС за прекратяването на действия и бездействия на орган по 

изпълнение на наказанията или на длъжностно лице, представляващи 

нарушение на забраната по чл. 3 или за извършването на действия с цел 

прекратяване или предотвратяване на нарушение на забраната по чл. 3 

ЗИНЗС; както и за претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди 

в резултат на лоши битови условия в затворите и арестите. Отговорността 

на държавата за причинените вреди по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС е обективна 

и освобождава ищеца от тежестта да доказва вина на конкретно длъжностно 

лице. Обективният характер означава още, че Държавата отговаря за 

вредите, причинени от нейните органи или длъжностни лица при 

изпълнение на административната дейност, които са последица от 

незаконосъобразните им актове, действия или бездействия, без значение 

дали са причинени виновно от тях. 

 

5. Общ брой дела с правно основание чл. 284 ЗИНЗС –  291 броя: 

 

Другите административни дела са делата образувани от държавните 

служители, с които обжалват заповедите за налагане на дисциплинарни 

наказания. 

 

6. Общ брой дела с правно основание чл. 211 ЗМВР и КТ – 16 броя: 

/уволнения и други дисциплинарни наказания, наложени на служителите от 

ГДИН и териториалните й служби/. Делата, образувани след подаване на 

about:blank
about:blank
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жалба срещу заповед на министъра на правосъдието или на главния 

директор за налагане на дисциплинарно наказание се образуват пред 

административните съдилища, а трудовите спорове се разглеждат от 

районните съдилища. 

 

7. Други дела (правно основание уволнения и други 

дисциплинарни наказания наложени на служителите от ГДИН и 

териториалните й служби) – 25 броя: 

ГДИН – общ брой дела 4: 

 

8. Новообразувани дела пред специализирани органи извън 

системата на съдилищата в страната /Комисия за защита от 

дискриминация, Комисията за защита на личните данни/ – 21 броя: 

 

9. Дела, образувани пред съдилищата с правно основание, 

различно от посочените по-горе правни основания – 138 броя /в това 

число са делата по чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация 

/ЗДОИ/; чл. 256 АПК „Защита срещу неоснователни бездействия на 

администрацията“; чл. 149 АПК „Оспорване на индивидуални 

административни актове – мълчалив отказ или мълчаливо съгласие“; чл. 110 

от ЗИНЗС /оспорване на заповеди за наказание „лишаване от хранителна 

пратка“/; чл. 62, ал. 3 ЗИНЗС (оспорване на заповеди за преместване от един 

затвор в друг/ и др.: 

 

- Правно основание  чл. 110 от ЗИНЗС – 3 броя; /оспорване на 

заповед за наказание „лишаване от хранителна пратка“/: 

- Правно основание чл. 145 от АПК – 1 брой /оспорване на заповед 

на министъра на правосъдието/: 

- Правно основание: чл. 62, ал. 3 ЗИНЗС (обжалвани заповеди за 

превод) –16:   

 

- По чл. 64 ал.4 ЗИНЗС (отказ за настаняване в ЗООТ) – 1: 

-   По чл. 304 АПК налагане на глоба за неизпълнение на съдебно  

-  Правно основание: чл. 67 ал.3 ЗИНЗС (завишен режим в рамките 

на първоначалнопостановения) – 2:   

- По реда на чл. 70 НК – 48: 

 

10. Образувани изпълнителни дела - общ брой 56. 

 

Едно от основните задължения на юрисконсултите от сектор „ПНО”, 

вменени в длъжностните им характеристики е да осъществяват процесуално 

представителство на Министерство на правосъдието, на Главна дирекция  

“Изпълнение на наказанията” и на териториалните й служби пред 
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съдилищата в страната. Във връзка с осъществяване на процесуалното 

представителство юристите подават жалби пред всички съдилища в 

страната по дела, по които страна е министерството или ГДИН, и министъра 

на правосъдието или главния директор на ГДИН и предметът на делата е 

свързан с дейността на ГДИН. Във връзка с воденето на делата е 

осъществявано процесуално представителство чрез лично явяване, 

изготвяне на писмени становища, възражения, подаване на жалби, молби и 

са изпълнявани стриктно указанията на съда. 

 Освен процесуалното представителство юрисконсултите изпълняваха и 

редица текущи задачи, като: 

-  Изготвяне на становища по преписки и молби, заведени в ГДИН;  

 -  Даване на консултации по правни въпроси, във връзка с дейността 

на ГДИН и териториалните й звена; 

 - Комплектуване на преписки по оспорвани актове на главния 

директор или министъра на правосъдието и изпращането им в компетентния 

съд; 

 - Изготвяне и съгласуване на договори, с оглед тяхната 

законосъобразност; 

- Следене за законосъобразността на актовете, свързани с 

възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите 

правоотношения; 

- Изготвяне и съгласуване на заповеди; 

- Участие в процедурите по налагане на дисциплинарни наказания по 

ЗМВР и КТ; 

- Участие в работни групи; 

- Проверка на законосъобразността на проектите на договори във 

връзка с предоставяне на имоти за ползване за нуждите на териториалните 

звена на ГДИН; 

Юрисконсултите от сектор “Правно-нормативно обслужване” 

осигуряват по предвидения в закона ред спазването на законността при 

осъществяване дейността на Главната дирекция и териториалните й звена.  

Юрисконсултите от сектора оказват правна помощ на главния директор и на 

териториалните служби на дирекцията, като са изготвяли мотивирани 

становища. Участват в подготовката на проекти на нормативни актове и на 

вътрешноведомствени актове, касаещи дейността по прилагането на 

пенитенциарното законодателство. 

 

Обработени преписки: 

Входящи преписки – 906 бр. 

Изходящи преписки – 1317 бр. 

Заповеди – 115 бр. 

Молби на граждани – 15 бр. 

Молби на лишени от свобода – 22 бр. 
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Жалби от граждани – 18 бр. 

Жалби от служители – 15 бр. 

Жалби от лишени от свобода – 7 бр. 

 

II. Административна и информационна дейност.   

 

Административно обслужване дейността на дирекцията,  

териториалните служби, държавни институции, граждани и други 

 

През периода 02.01.2018 г. 31.12.2018 г. г. в деловодството на ГДИН 

са регистрирани общо 30193 документи, от които 17122 входящи и 13071 

изходящи.  

Постъпили са 18556  искания (справки) за предоставяне на 

информация за лица, изтърпяващи или изтърпявали наказание ,,лишаване от 

свобода“, лица задържани по реда на НПК и за такива, изтърпявали или 

изтърпяващи наказание ,,пробация“.  Въпросните справки са изискани от 

районни управления на полицията, МВР, съд, прокуратура, следствените 

отдели към окръжните прокуратури, частни съдебни изпълнители и други 

институции. като за отчетния период са изготвени и изпратени отговори на 

17700 от тях. Във връзка с осъществяване дейността на ГД „Изпълнение на 

наказанията” и териториалните ѝ служби в деловодството на дирекцията са 

регистрирани общо 5462 заповеди. 

През отчетния период са депозирани общо 1253 броя жалби. От тях 

181 от граждани, 51 от служители, 1019 от лишени от свобода и задържани 

лица и 2 от осъдени на пробация лица. Броят на постъпилите в деловодство 

на дирекцията  молби е 2280, от тях 1660 от лишени от свобода и 620 от 

граждани. 

През годината са подготвени от служители на сектора и изпратени до 

всички териториални звена на ГДИН 208 бюлетина с информация за 

дейността на дирекцията. 

Във връзка с прилагане разпоредбите на Закона за достъп до 

обществената информация и при спазване на  Вътрешни правила за 

организацията на работа в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ и 

териториалните ѝ служби са издадени от административният орган общо 38 

Решения за достъп или отказ от достъп до обществена информация.  

В сектора са постъпили и отработени 234 входящи документи и 

изготвени 246 изходящи такива. Взето е и отношение по 17 молби от 

граждани, регистрирани в деловодството на дирекцията. По повод на 

осъществяване дейността на сектора са изготвени от служители на сектора 

54 заповеди и 15 окръжни. Периодично се актуализира изготвения от 

сектора телефонен указател на цялата пенитенциарна система. Бяха 

актуализирани част от вътрешно-ведомствените актове, които се прилагат в 

дейността на сектор АИОВО.   
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Във връзка с осъществяване на организацията на информационно-

деловодната дейност на дирекцията бяха изготвени и утвърдени със Заповед 

№Л-4630/01.11.2018 г. на главния директор на ГД ,,Изпълнение на 

наказанията“ Правила за вътрешния оборот на електронни документи и 

документи на хартиен носител на Главна дирекция ,,Изпълнение на 

наказанията“ и териториалните ѝ служби.  

По повод на въвеждане на електронния обмен на документи между 

администрациите и в изпълнение на изискванията на Наредбата на за 

административното обслужване бяха изготвени  и  утвърдени със Заповед 

№Л-4629/01.11.208 г.  на главния директор на ГДИН Вътрешни правила за 

работа със Системата за електронен обмен на документи. 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за общите изисквания за 

мрежова и информационна сигурност бяха изготвени и утвърдени със 

Заповед №Л-4831/14.11.2018 г. на главния директор на ГДИН Правила за 

правата и задълженията на потребителите на компютърната и 

информационна среда на ГДИН. 

 

Информационно обслужване дейността на дирекцията и  

териториалните ѝ служби 

 

Териториалните структури на Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ работят с морално и физически остаряла техника. За 

решаването на този проблем, както и нормалното функциониране на 

внедрените  информационни системи – ИСИН, CODOS,  чрез проведена 

обществена поръчка бяха закупени   60 бр.   компютърни конфигурации и 

70 броя монитори. Същите бяха предоставени на териториалните служби. В 

края на 2018 г. беше проведена обществена поръчка за закупуване на 240 

броя компютърни конфигурации и 240 монитора, които след нейното 

приключване ще бъдат доставени и ще задоволят до голяма степен 

потребностите от такъв вид техника. 

С цел повишаване на ефективността при административното 

обслужване, намаляване на хартиения поток, и изпълнение на съвременните 

изисквания към системите за електронно управление на документи в  

началото на 2018 година бяха закупени 29 броя бързосканиращи устройства 

за удовлетворяване нуждите на всяко деловодство в системата на ГДИН. 

Във връзка с Протокол №34/29.08.2018 г. от заседанието на 

Министерски съвет и свързаното с него писмо на Държавна агенция 

„Електронно управление“ за разработване и прилагане на процедури за 

създаване на резервни копия на данни от критични системи и регистри, беше 

закупена и инсталирана оптична библиотека. Със закупуването й ще могат 

да се извършват регулярни long term backup и архиви на всички критични 

информационни системи на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

и ще бъдат съхранявани съгласно утвърдените процедури. 
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През 2018 г. беше  извършена миграция на  Exchange server 2013 към 

Exchange server 2016 поради критичното състояние на двата MS Exchange 

сървъра. Това беше продиктувано от факта, че две хиляди служители 

разполагат с пощенски кутии,  и наличното дисково пространство на 

сървърите е крайно недостатъчно и се изчерпва . За целта бяха закупени два 

нови сървъра, на които беше мигрирана базата данни от старите. 

През отчетния период  двамата IT специалисти, с които разполага към 

настоящия момент сектора, извършваха следните дейности:   

- конфигуриране и поддържане на локалната мрежа в ГДИН; 

- софтуерна и хардуерна поддръжка на сървърите в ГДИН; 

- поддръжка на Антивирусен софтуер; 

- поддръжка на инсталираните операционни системи и приложен 

софтуер в ГДИН; 

- поддръжка на електронна поща с домейн gdin.bg; 

- настройка на потребители на електронна поща с домейн gdin.bg; 

- обслужване на домейн електронната страница на ГДИН - 

gdin.bg; 

- поддръжка на информационна система „Деловодство”; 

- оказване на съдействие по поддръжката на финансовите 

информационни системи за заплати и счетоводна дейност; 

- оказване на методологическа помощ на инспекторите „ИТ“ в 

териториалните служби на ГДИН; 

-   оказване на съдействие на служителите от териториалните служби, 

определени да въвеждат данни в ИСИН за лица, изтърпяващи наказание 

лишаване от свобода, пробация и лица задържани по реда на НПК; 

-   участие в подготовка на технически спецификации при подготовка 

на документациите за провеждане на обществени поръчки. 

През отчетния период операторите по въвеждане на данни извършваха 

следните дейности: 

- поддръжка на информационно-справочна система „Лица” 

(лица, лишени от свобода, намиращи се в затворите), както справки за 

движение, наличен брой лишени от свобода, по видове престъпления; 

- поддръжка на отделен информационен модул за лицата осъдени 

на пробация; 

- оказване на съдействие в справочната дейност на картотеката 

към сектор “Pежимна дейност (таблица с поименен списък на всички 

лишени от свобода, подлежаща на   актуализация два пъти в месечно); 

- извършване на справки и предоставяне на информация за лица 

изтърпяващи или изтърпявали наказания, необходими за 

различни държавни институции, както и за външни 

правителствени и неправителствени организации като: Главна 

дирекция ГРАО и чужди дипломатически представителства; 
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- множество справки по видове престъпления, гражданство, пол, 

възраст и други критерии,необходими на служители от другите сектори и 

отдели на дирекцията. 

- поддържане на интернет страницата на ГДИН и качване на 

актуална информация за новини и събития свързани с дейностите, 

осъществявани от централното управление и териториалните служби. Бяха 

актуализирани паспортите на всички териториални служби и качени на 

официалния сайт на дирекцията. 

 Регулярно с попълването на информационните масиви и изготвянето 

на сведения, справки, експертите от сектора и операторите  въвеждане на 

данни от сектора  изпълняваха и други текущи служебни задачи. 

 Инспекторите от сектора участваха и в комисии за възлагане на 

обществени поръчки с различен предмет.  

 

З. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

         

През отчетния период дейността на направлението бе ориентирана 

към засилване на международното сътрудничество в контекста на общата 

политика за обмяна на добри практики и опит на полето на изпълнение на 

наказанията и разширяване на взаимодействието между сходните 

организации в Европа. 

Вниманието бе насочено и към партньорство по многонационални 

проекти, финансирани по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, 

които са ключови за идентифициране и развитие на единни подходи и 

практики в отговор на новите предизвикателства на полето на затворите и 

алтернативните санкции и мерки в Европа. 

Бяха реализирани и дейности във връзка с подготовката на 

предварително дефинираните проекти и концептуалната нота във връзка с 

новия програмен период по Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021. 

Бяха реализирани и първите инициативи по фонд за двустранно 

сътрудничество. 

Акцент беше поставен и върху подготовката на персонала по 

отношение на първоначалното обучение, но също така и по линия на 

служебната учебна година. 

 

1. Международна дейност. 

Съвет на Европа 

Комитет по пенологично сътрудничество (РС-СР)към Съвета на 

Европа. 



131 

 

През 2018 г. бяха проведени три срещи на Комитета и едно пленарно 

заседание. На първата среща, която се проведе в периода 22 януари – 24 

януари 2018 г. беше направен преглед на Коментара към Европейските 

правила за пробацията, започна подготовката на текстовете за предстоящото 

изготвяне на ръководство/наръчник за подбор и обучение на персонал на 

затворите и пробационната служба, както и подготовка на 23-тата 

Конференция на директорите на затвори и пробационни служби, която ще 

се проведе през 2018 г. в Естония. Беше решено да започне процес на 

преразглеждане и актуализация на Европейските правила за затворите и 

съпътстващия коментарен документ. 

Второто заседание се проведе в периода 11-13 април 2018 г. В рамките 

на тази среща приключи работата по изготвяне на новата препоръка относно 

възстановителното правосъдие и придружаващия коментарен документ, 

след като бяха взети предвид коментарите от представителите на страните 

членки. 

 Третата среща се проведе в периода 17-20 септември 2018 г. Тази 

среща беше изключително важна, тъй като на последното пленарно 

заседание на CDPC през юни 2018 г. бе одобрен преработеният и 

актуализиран коментар към Европейските правила за затворите и изпратен 

на Комитета на министрите, за да бъдат взети под внимание. В същото време 

CDPC прие аргументите в полза на преразглеждането на някои правила от 

Европейските правила за затворите и даде на PC-CP мандата да направи 

това. Беше взето решение следните правила да бъдат изменени по ред на 

приоритет: наказателна килия (№ 3, 24, 53 и 60.5), жени (№34), жалби (№ 

70), инспекции и мониторинг (№ 92 и 93), чуждестранни граждани (№ 37), 

адекватно ниво на персонал (№ 71—91), Използване на сила (№ 68), 

документи и управление на досиета (№ 15.1), както и някои технически 

промени в преамбюла, за да бъдат приведени в съответствие с най-новите 

решения на ЕСПЧ и стандартите на КПИ, както и на Стандартните 

минимални правила на ООН за третиране на затворниците (Правилата на 

Нелсън Мандела). На срещата беше представен и първия проект на 

Ръководство относно подбора, избирането, обучението и професионалното 

развитие на персонала, работещ в затворите и пробационните служби. 

Пленарната среща на Комитета се проведе в периода 6-8 ноември 2018 

г. На заседанието беше изказана благодарност на членовете  на РС-СР за 

значителния резултат от работата им в периода между двете пленарни 

срещи, а именно приемането на Препоръка CM/Rec(2018)5 относно децата 
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с лишени от свобода родители и Препоръка CM/Rec(2018)18 относно 

възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси.  

По покана на Дирекция „Политически работи“ към Съвета на Европа, 

нач. на сектор МСППП беше лектор в събитие на тема „Граждански контрол 

върху службите изпълняващи наказателни санкции и мерки“, което ще се 

проведе на 6 декември 2018 г. в гр. Минск, Беларус. Беше представен 

българския опит и добри практики в сътрудничеството с гражданското 

общество и синергията между стандартите, мониторинга и подпомагането в 

затворите и пробационните служби. Конференцията  беше организирана в 

рамките на настоящия План за действие за Беларус, с акцент промотиране 

на стандартите на Съвета на Европа и ролята на гражданското общество в 

мониторинга на пенитенциарната система. Организаторите отбелязаха, че за 

първи път международни експерти са допуснати и имаха възможността да 

говорят по тази тема, в контекста  на предстоящата реформа в наказателно-

правната система на Беларус. В допълнение, след събитието националните 

власти са изразили изключителен интерес относно българския опит и ноу-

хау в сектора, което беше последвано от покана за провеждане на работно 

посещение в България. Тази среща беше определена като ключова за 

развитието на междусекторното сътрудничество и партньорството с 

неправителствения сектор в Беларус. 

Конференция на директорите на затворнически администрации и 

пробационни служби в Европа 

На 19-20 юни 2018 г. в Йохви, Естония, се проведе 23-тата 

Конференция на директорите на затворите и пробационните служби на 

Съвета на Европа. Подобно на всяка година тя обедини високопоставени 

представители на затворите и пробационните служби на държавите-членки 

и наблюдателите в Съвета на Европа, международни организации, както и 

известни експерти и изследователи, работещи в областта на наказанията. 

Над 130 участници присъстваха на конференцията. Темата беше: 

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЕФЕКТИВНО: МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗАТВОРИТЕ И ПРОБАЦИОННИТЕ 

СЛУЖБИ. Бяха проведени пленарни сесии и семинари, които разгледаха 

въпроси, свързани с моделите за лидерство и управление; поуки от 

приватизацията на услугите; капацитети и натоварвания; 

взаимозаменяемост / допълняемост на персонала и професионална 

етика.Основното заключение от конференцията беше, че никое решение не 

е перфектно, уроците от негативния опит са също толкова важни, колкото и 
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положителните резултати от реформите. Служителите трябва да бъдат 

информирани, свързани с процеса на вземане на решения и трябва да бъдат 

подходящо обучени и снабдени с ресурси, за да се справят с рискове и 

потребности на правонарушителите, за да се спомогне за намаляване на 

рецидивизма и предоставяне на реалистични шансове за водене на 

законосъобразен начин на живот. 

През отчетния период ГДИН взе участие и в многостранна среща на 

тема, свързана с организацията и управлението на здравните грижи в 

затворите, организирана от Съвета на Европа, проведена в гр. Страсбург, 

Франция в периода 11 -14 октомври 2017 г.  Фокусът на срещата бе насочен 

върху три основни аспекта: представяне на общ преглед на структурата, 

организацията и управлението на здравните услуги в затворите в страните-

членки на Съвета на Европа въз основа на анализ на отговорите на 

предварително разработен за целта въпросник и получената от него 

актуална информация; Представяне на структурните промени, реализирани 

в някои страни, особено по отношение на прехвърлянето на медицинските 

грижи в затворите от администрацията на затворите/Министерството на 

правосъдието към Министерството на здравеопазването или други 

обществени здравни заведения; Обмен на информация и добри практики по 

отношение на организацията на здравните грижи в затворите, със специално 

внимание към управлението на някои общи проблеми в съответствие с 

националните програми на страни-членки. 

 През годината е взето участие в семинар на тема „Инструменти за 

оценка на риска от радикализация“ в гр. Страсбург, организиран в рамките 

на изпълнение на проект „Превенция на радикализацията в ЕС“. Събитието 

събра повече от 50 участника от 10 държави и обхвана няколко 

професионални категории като съдии, прокурори, служители и експерти в 

затворите и пробацията, както и академици и членове на международни 

асоциации. Семинарът беше първия от поредица от три и се организира в 

рамките на проект на Европейската общност и Съвета на Европа за 

предотвратяване на радикализацията, финансиран от ЕС и изпълняван по 

програма HELP на Съвета на Европа. Проектът има за цел да подобри 

реакцията на наказателното правосъдие в ЕС за предотвратяване на 

радикализирането,  водещо до тероризъм и екстремизъм чрез увеличаване 

на капацитета и взаимното доверие между професионалистите, които се 

занимават с превенцията на радикализацията чрез обучение, 

междуведомствено и трансгранично сътрудничество. Двугодишният проект 
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е стартирал през октомври 2017 г. и е насочен към юристи (съдии и 

прокурори), както и към персонал от затворите и пробационните служби. 

Наличието на толкова много експерти в тази област, от които повече от 20 

бяха говорители, доказа решаващата нужда от обмен в този все по-

предизвикателен контекст. Споделеният експертен опит донесе истинска 

добавена стойност, тъй като съчета успешно императивите за борба с 

тероризма, предотвратяване на насилието при радикализация, зачитане на 

правата на човека и върховенството на закона. Съгласно програмата на 

събитието г-жа Надя Радковска представи правната рамка на Съвета на 

Европа, а именно работата по международното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси, насоките за затворнически и пробационни 

служби по отношение на радикализацията и насилствения екстремизъм, 

както и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, 

свързана с предотвратяване на тероризма. Бяха проведени дискусии относно 

използваните инструменти за оценка на риска.  

Служител на затвора гр. София взе участие на проведения втори 

семинар по проекта, който се проведе в гр. Брюксел, Белгия в периода 20-

21.09.2018 г. и беше насочен към взаимно обучение, обмен на добри 

практики и сътрудничество. Фокусът на събитието беше поставен върху 

програми, стратегии за дерадикализация и обсъждане на настоящите 

предизвикателства. Участници бяха около 60 участника, специалисти в 

областта и от Европейските системи на затворите, както и представители на 

Съвета на Европа. 

Взето е участие и в многостранна среща на тема „Управление на риска 

и нуждите в затворите за избягване на рецидива“, организирана от Главна 

дирекция „Човешки права и върховенство на закона“ при Съвета на Европа, 

която се проведе в гр. Страсбург, Република Франция в периода 24-25 май 

2018 г. Срещата беше провокирана от факта, че различни решения на 

Европейския съд по правата на човека и констатациите на Европейския 

комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 

отнасяне или наказание (КПИ) разкриха, че в редица страни определени 

категории затворници, особено осъдените на доживотен затвор са 

автоматично отделени от другите затворници и са подложени на много 

рестриктивен режим и мерки за сигурност, без никаква индивидуална 

оценка на риска.  

Служител на сектор МСППП взе участие на конференция на тема 

„Значението на обучаването на служителите в затворите да установяват и се 
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борят срещу радикализацията и да насърчават отказа от насилие“, проведена 

в периода 16-17.10.2018 г. в гр. Тулуза, Франция. Конференцията беше 

насочена към същността на обучаването на служителите в затворите да се 

борят срещу радикализацията при зачитане на всички права на задържаните 

лица, спазване на регламентите на Съвета на Европа, справянето с 

опасностите, пред които са изправени хората по света вследствие на 

радикализацията и информацията, с която разполага персоналът на 

затворите, за да й противодейства - да бъде информиран, да се обезпечи 

динамичната сигурност, да се прилага индивидуален подход при работа с 

всеки задържан, да се подобрява работата на персонала и той да се чувства 

добре при изпълнение на задълженията си.  

Европейска Комисия 

Началник на сектор МСППП взе участие на конференция на тема  

„Радикализацията в затворите“, която беше организирана от Европейската 

комисия в тясно сътрудничество с българското председателство, 

Европейската организация на корекционните служби (Европриз) и 

Европейската конфедерация по пробация (СЕР). Целта на конференцията 

беше да се направи преглед на състоянието на проектите в областта на 

радикализацията, съфинансирани от Европейската комисия. Дискусиите 

бяха съсредоточени върху намирането на отговори в сектора на 

наказателното правосъдие. Особено внимание беше обърнато на 

използването на програми за дерадикализация, изключване и 

рехабилитация, инструменти за оценка на риска и алтернативи на 

задържането, по-специално за непълнолетни правонарушители. 

 Служител на ОСИН гр. Велико Търново взе участие на международна 

конференция на тема: „Очертаване на бъдещето при обучението в областта 

на правосъдието в Европа: мястото му в 21-ви век:“, организирана от 

Европейската комисия.  В конференцията участваха представители на 

Европейската съдебна мрежа, национални обучителни организации и 

правни експерти – като същата беше под патронажа на г-жа Вера Юрова - 

Еврокомисар по правосъдие, защита на  потребителите и равенство на 

половете. Фокусът на конференцията беше насочен към обсъждане на 

текущата стратегия за правно обучение, както и на новата, за периода 2021 

– 2027 година. Насочеността на обсъжданията беше свързана с анализ на 

онлайн проведеното изследване относно параметрите на необходимото 

обучение, както и целеви групи, които следва да се включат в него. 

Българският представител взе участие в работната група за по-добро 
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използване на финансовите инструменти, в рамките на която беше 

направено представяне на проекта на бюджет на ЕС за обучение. 

Други международни участия. 

Във връзка с получена покана от генерал - лейтенант Офра Клинге, 

комисар на службата на затворите в Израел, представители на ГДИН и МП 

взеха участие на конференция на високо ниво на тема: „Тероризъм и 

радикализъм в затворите“ и 18-тата годишна конференция, организирана от 

Международния институт по контратероризъм на тема: „Изкуството на 

контратероризма“, които се организираха в сътрудничество с 

Международния институт за контратероризъм, в периода 02 – 07 септември 

2018 г. в гр. Тел Авив, Израел. Събитията включваха участието на над 1300 

участници от 80 държави. Целите на конференциите бяха да се дискутират 

въпроси като: трябва ли осъдените за престъпления, свързани с тероризъм 

да бъдат отделяни от останалите затворници, какви са най – добрите 

практики за събиране на разузнавателна информация в затворите, как да се 

избегне разпространението на радикални идеи в затворите и връзката между 

управлението на затворите и процеса на дерадикализация. В рамките на 

посещението за първи път представители на българската правосъдна и 

пенитенциарна система посетиха затвора „Рамон“, който е съоръжение с 

най-висока степен на сигурност, който е разположен в пустинята на 

приблизително 15 км. от границата с Египет, изграден е по американски 

модел, а именно килиите се отливат предварително в специални арматурни 

стоманени конструкции, след което се сглобяват в архитектурно 

формирование. 

 

 ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОБАЦИЯ (СЕР) 

Служител на сектор МСППП взе участие на първата конференция на 

Европейската конфедерация по пробация относно управлението на 

сексуалните правонарушители, която се проведе в периода 21-23 ноември 

2018 г. в гр. Рига, Латвия. Конференцията "Reframing Sexual Abuse: Practical 

Directions" (Преодоляване на сексуалното насилие: практически указания) 

беше организиране под егидата и с подкрепата на CEП и логистично 

ръководена от Латвийската пробационна служба и Латвийската 

администрация на затворите. На конференцията присъстваха над 120 

участници от 19 страни от цяла Европа (в това число Испания, Германия, 

Холандия, Норвегия, Дания, Литва, Украйна, Швеция, Ирландия, 

Великобритания, Белгия, Италия, Латвия, Южна Корея, Малта, Словения и 
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България). Целта на конференцията бе да се идентифицира добрия опит в 

областта на справянето със сексуалното насилие от цяла Европа и да се 

извлекат добри практики в тази област. Конференцията имаше 14 оратори 

от 8 държави, бяха изнесени доклади и презентации, проведена панелна 

сесия и кръгла маса, както и работни семинари по следните четири теми: 

Ангажиране на обществото по проблематиката, свързана със сексуалното 

насилие; професионална практика и работа в сферата на третирането на 

сексуалното насилие; превенция на сексуалната злоупотреба и подходи за 

справяне със сексуално малтретиране в контекста на общественото здраве; 

лечение на сексуално насилие. 

Конференцията подчерта важността на комуникацията и 

сътрудничеството в европейския контекст. В крайна сметка най-важният 

резултат беше фактът, че ние като общност от изследователи, практици и 

политици трябва да работим заедно, за да можем ефективно да 

предотвратим сексуалната злоупотреба на местно, национално и 

международно равнище. 

Представители на ГДИН взеха участие в Единадесетата европейска 

конференция за електронен мониторинг, която се организира от 

Европейската организация по пробация (СЕР) на тема: „Размиване на 

границите: създаване и прекъсване на връзките", проведена в периода 16-18 

април 2018 г. в гр. Загреб, Хърватия. Състоялата се конференция беше едно 

от най-важните събития в областта на прилагането на обществената санкция 

електронен мониторинг, обединяващи усилията на всички страни-членки на 

ЕС и Съвета на Европа. На нея взеха участие над 230 представители от 40 

страни членки на Европейския съюз, както и на страни от други континенти 

/САЩ, Бразилия, Япония, Австралия и др./, които допринесоха със своя 

опит при обмяната на положителни практики при формирането на политики 

в сферата на затворите и пробацията. Засегнаха се теми, свързани с обмена 

на ефективна информация в рамките на Европейския съюз и използването 

на съществуващите механизми. Обсъдиха се въпроси, свързани с новите 

технологични решения и приложения при прилагането на електронен 

мониторинг, ролята на полицията, електронен мониторинг - психично 

здраве, миграция и радикализация, изграждане на мрежи за сътрудничество. 

Участието на представители на ГДИН в конференцията беше 

възможност за запознаване с практическото прилагане на разглежданите 

препоръки и други законови и подзаконови нормативни актове, позволи на 

представителите по наказателно правосъдие от страните членки на ЕС да 
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очертаят краткосрочните, средносрочните и дългосрочните цели и 

приоритети за подобряване на практиката на национално и международно 

равнище. Конференцията послужи като платформа за представяне опита на 

държавите-членки на ЕС в тази насока, разкри етичните и комуникационни 

трудности, които изпитват при работата си и начините за преодоляването 

им. 

 ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОРЕКЦИОННИТЕ СЛУЖБИ 

(ЕВРОПРИЗ) 

Служител на сектор АИОВО взе участие на международен семинар на 

тема: „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в затворите“, 

организиран от експертна група на Европриз "ИКТ в затворите". Семинарът 

се проведе в гр. Стокхолм, Кралство Швеция в периода 22 – 24 май 2018 г., 

негов домакин беше Шведската служба на затворите. Основна задача на 

експертната група "ИКТ в затворите" е да работи екипно за събиране на 

информация под формата на доклади с добри практики, препоръки и казуси 

относно постиженията в областта на информационните технологии и 

нейното разпространение за прилагането й в затворите на страните-членки 

на Европриз.  

МРЕЖАТА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО 

РАДИКАЛИЗАЦИЯТА 

          По покана на съвместна среща, организирана от Мрежата за 

повишаване на осведомеността по въпросите на радикализацията (RAN) 

участвахме в конференция на тема: „Оптимизиране на трите П: Полиция – 

Затвор – Пробация“) в периода 20-21 септември 2018 г. в гр. Прага (Чехия). 

На събитието бяха разгледани теми като: Предизвикателства и възможности 

за сътрудничество и обмен на информация; Разграничение между 

задържаните, осъдените/лишени от свобода правонарушители и тези на 

пробация; Правни отговорности, свързани с екстремистите (примери от 

отделните европейски региони) за полицията, затвор и пробация (кой трябва 

да прави какво, кога и как); Инструменти за оценка на риска и вредите, 

предизвикателства и възможности; Роля на персонала на полицията, затвора 

и пробацията в рехабилитацията/превенцията. На срещата бяха представени 

тематичните проекти, по които ГДИН работи. 

Представител на сектор МСППП взе участие на конференция на тема 

„Общностни предизвикателства, свързани с предотвратяване и 

противодействие на насилствения екстремизъм (PCVE) на Западните 

Балкани и Европейския съюз“ в гр. София на 04 април 2018 г., която се 
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реализира в рамките на Българското председателство. Събитието беше 

възложено от Европейската комисия на Мрежата за Осведоменост по 

въпросите на радикализацията (RAN) с идеята да събере политици и 

професионалисти, които да се срещнат и да обменят мнения за общностните 

предизвикателства, свързани с предотвратяване и противодействие на 

насилствения екстремизъм в Западните Балкани (ЗБ) и Европейския съюз 

(ЕС). В първата част програмата беше фокусирана върху ефективно и 

устойчиво партньорство между всички включени участници (власти, 

ведомства, НПО и общности), втората част очерта уязвимостта на младите 

деца (юноши) в екстремистките среди. След събитието беше публикуван 

документ относно обменения опит и препоръки за правоприлагане на 

политиките и практиките. 

 

II. Международни проекти. 

Проект „Подкрепа за прилагане на решенията на Eвропейския съд 

по правата на човека (ЕСПЧ) и стандартите и препоръките на 

Eвропейския комитет за предотвратяване на изтезанията и 

нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) (с фокус 

върху реформата на затворите)“, финансиран от Доверителния фонд 

за правата на човека и е реализиран от Съвета на Европа. 

На 26 януари 2018 г. приключи изпълнението на проекта, който се 

изпълняваше в партньорство със Съвета на Европа и НИП. 

Проектът постигна следните резултати: 

• 30 съдии и пробационни служители се научиха как да прилагат 

в ежедневната си работа европейските стандарти и най-добри практики в 

областта на пробацията, включително електронното наблюдение (ЕН); 

• Девет модула за Алтернативни мерки на лишаването от свобода 

по програмата за обучение по правата на човека за юристи на Съвета на 

Европа (HELP) бяха преведени на български език и адаптирани спрямо 

българския контекст; 

• Разработени бяха обучителна програма за затворническия 

персонал и оперативни насоки за ръководството на затворите за превенция 

и борба с малтретирането, междузатворническото насилие и корупцията в 

затворите; 

• Група национални обучители (16 служители на затворническата 

администрация) е готова да обучава своите колеги и да гарантира 

устойчивост на проекта; 

• Около 150 служители на затвори преминаха първоначално 

обучение и обучение на работното място в поредица от каскадни обучения 
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в обучителния център в Плевен и затворите в София, Варна, Бургас и 

Пловдив; 

• 30 директори и заместник-директори от 12 затвора, както и 

главния директор и служители на ГДИН бяха обучени да работят с 

оперативните насоки и вече могат да упражняват съвременен модел на 

управление на затвори с цел борба и превенция на малтретирането, 

междузатворническото насилие и корупцията в затворите; 

• Разработени бяха Стратегия за предоставяне на здравни грижи 

в затворите и План за действие 2018 – 2020;  

• Разработени бяха Стратегия за превенция и борба с 

пренаселеността в затворите и План за действие 2018 – 2023; тази стратегия 

заедно с плана за действие към нея, е един от стратегическите документи; 

• 42 медицински и немедицински служители на затвори научиха 

за европейските стандарти и най-добри практики относно медицинската 

етика и предоставянето на грижи за психичното здраве в затворите; 

• Разработена бе рехабилитационна програма за осъдени лица с 

фокус върху уязвими групи (по-специално жени и изтърпяващи доживотни 

присъди); 

• 15 психолози и социални работници, работещи в затвори бяха 

обучени за работа с рехабилитационната програма, за да се формира група 

обучители, които да обучават колегите си как да прилагат програмата на 

практика; 

• Бяха разработени или преведени на български език референтни 

материали в рамките на проекта и отпечатани в тираж от по 200 бр. Те бяха 

предоставени на НИП и ГДИН за разпространение сред заинтересованите 

страни. 

Проект „Повишаване на информираността и мобилността на 

персонала върху насилствената радикализация в затворите и 

пробационните служби“ (RASMORAD), финансиран по програма 

„Правосъдие“ на Европейската комисия. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ беше партньор по 

проекта, който имаше за цел превенция на феномена радикализация чрез 

приемане на конкретни мерки като разработване на методология за оценка 

на риска, засилване на експертизата в областта, идентифициране на 

рисковете и повишаване на професионалните компетенции и умения на 

служителите от затворите и пробационните служби в следните държави: 

Италия, Португалия, Франция, България, Румъния, Белгия и Кипър. В него 

бяха ангажирани ключови участници, занимаващи се с радикализация в 
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Европейските затвори: мениджъри, съдии, законодателни органи, 

затворнически и пробационен персонал.  

 Проект „Трансфер на обучителни подходи относно 

радикализацията“ (T.R.A.I.N.), финансиран по програма „Правосъдие“ 

на Европейската комисия. 

 Проектът „Трансфер на обучителни подходи относно 

радикализацията“ (TRAin TRAINING), финансиран от Европейската 

комисия по процедура JUST-AG-2016 се изпълнява съвместно с 

Министерство на правосъдието – Италия, Университета на Неапол 

"L'Orientale", Католическия университет на Милано, Университета на Падуа 

- катедра "Философия, социология, педагогика, приложна психология и 

религия", Висшия институт по криминални науки – Италия, Висшето 

училище на съдебната власт – Италия, Института за обучение на 

магистрати – Белгия, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и 

асоциирани партньори: Асоциация на Европейските пенитенциарни 

обучителни академии (EPTA) и Министерство на правосъдието на Тунис. 

 Проект „J-SAFE“ (Съдебна стратегия срещу всички форми на 

насилствен екстремизъм). 

 Проектът е двугодишен (15 януари 2018 г. - 15 януари 2020 г.). 

Изпълнява се съвместно с Министерството на правосъдието на Италия, 

Института за международни и стратегически изследвания „Елкано“ в 

Испания, Университета за приложни науки в областта на публичната 

администрация и правните въпроси в Бавария (BayFHVR) - Германия, 

Ейджънфор Интернешънъл (Agenfor) в Италия, Чешки технически 

университет в Прага (CVUT) - Чехия, Центъра за изследвания в областта на 

сигурността (KЕMEA) - Гърция, Института за мироопазване, обучение и 

изследвания в Румъния (PATRIR) и Центъра за изследване на демокрацията 

в България. 

 Проект „INTEGRA“ (Интегриран подход за противодействие 

на радикализацията в общността, затворите и пробационните 

служби) 

 Проектът е тригодишен (01 септември 2017 г. - 31 август 2020 г.). 

Изпълнява се съвместно с Университета в Тулуза II – „Льо Мирай“ във 

Франция, Университета „Дегли Студи ди Бреша“ в Италия, Центъра за 

изследвания в областта на сигурността (KЕMEA) - Гърция, IPS_Иновативни 

затворнически системи - Португалия, Международната асоциация на 

корекционните служби и затворите, и Центъра за изследване на 

демокрацията в България. 
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 Проект „PAPA PLUS“ 

 Проектът беше едногодишен (ноември 2017 г. - ноември 2018 г.). 

Разработва се съвместно със Сдружение „Дете и пространство“ и „Мрежа за 

деца на затворници в Европа“ (COPE), член на Федерацията „За връзка деца-

родители“ /FREP/. Той обхвана географски области в Европа като Белгия, 

Хърватия, Германия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Великобритания, 

Швейцария, Унгария, Чехия, Франция, Италия, Норвегия, Швеция, Дания, 

Румъния, Полша, Малта, Гърция, Финландия и Португалия, както и извън 

Европа като Турция, Бразилия, Зимбабве, САЩ, Австралия, Нова Зеландия 

и Южна Корея. Имаше за цел подпомагане на лишени от свобода бащи и 

техните деца в зависимост от нуждите им. Инициативата беше 

изключително важна, тъй като засяга 12500 български деца, които имат 

баща в затвора. 

 Норвежки Финансов механизъм 2014-2021 

През отчетната 2018 г. бяха реализирани събития и дейности във 

връзка с подготовката на предварително дефинираните проекти и 

концептуалната нота, касаещи участието на ГД „Изпълнение на 

наказанията“ в новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм 

2014 – 2021. 

През 2018 г. по проекта бяха осъществени следните дейности: 

- Българска делегация, включваща служители на МП и ГДИН посети 

Дирекцията на Норвежките корекционни служби Университетски 

колеж Крюс в гр. Лилестрьом Норвегия в периода 04 - 07.03.2018 

г. в рамките на подготовката на Програма „Правосъдие“. Целта на 

работното посещение беше да се обсъдят подробно дейностите в 

предварително дефинираните проекти с бенефициент ГДИН, с 

акцент прецизиране и планиране на участието и приноса на 

партньорите от Норвегия. В рамките на визитата българската 

делегация посети и затвора Ейдсберг, който е с висока степен на 

сигурност. 

- На 25 април 2018 г. беше проведен първата среща на Комитета за 

сътрудничество. Бяха приети Правилата и процедурите за 

дейността на Комитета за сътрудничество и бяха представени 

предварително дефинираните проекти. 

- В периода 08-12 октомври 2018 г. се проведе работно посещение в 

България на представители на Дирекцията на корекционната 

служба на Норвегия във връзка с осъществяване  на проектна 
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инициатива по програма „Правосъдие“ – Фонд за двустранни 

отношения. В рамките на визитата се посетиха затворите в гр. 

Враца и гр. Пловдив, които ще бъдат реновирани със средства по 

гореспоменатия финансов механизъм и две пробационни служби в 

същите градове, както и потенциален терен за изграждане на 

пилотен затвор и нов учебен център. Акцент на посещението беше 

и изготвянето на проект на партньорско споразумение, с което да 

се постави началото на формалното сътрудничество по общите 

дейности на проектите. Подготвен беше план и график за 

изпълнение и бяха обсъдени съвместните действия за постигане на 

партньорство, основано на взаимно съгласие и разбирателство 

между ГДИН като изпълнител на предварително дефинираните 

проекти и норвежките партньори. 

До момента са разработени следните документи: 

- Концептуална нота (одобрена);  

- Предварително дефиниран проект 1 „Осигуряване на сигурна и 

безопасна материална среда в затворите и арестите“ и бюджет (в 

процес на одобрение); 

- Предварително дефиниран проект 2 „Повишаване капацитета на 

персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с 

учебен център и подобряване на рехабилитацията на 

затворниците“ и бюджет (в процес на одобрение); 

- Предварително дефиниран проект 3 „Повишаване прилагането на 

алтернативните мерки на лишаването от свобода“ и бюджет (в 

процес на одобрение). 

 

 И. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

 През 2019 г. усилията на ГДИН ще са насочени към подобряване 

управлението и рехабилитацията на правонарушителите, компетенциите и 

мотивацията на персонала, сътрудничеството, и възможностите за 

въвеждане на иновации във функционирането на системата. В тази връзка 

ще бъдат реализирани дейности в следните основни направления: 

 

1. Намаляване на рецидива и защита на обществото от вреди чрез 

укрепване и насърчаване на ресурсите на правонарушителите. 
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1.1. Поддържане и подобряване на дейностите с правонарушителите за 

намаляване на риска от рецидив и вреди. 

1.2.  Намаляване на рецидива за лишените от свобода чрез 

интензифициране на предоставяните интервенции и мотивация за промяна. 

  

2. Повишаване на компетенциите и мотивацията на персонала чрез 

предоставяне на ефективно обучение.  

 

2.1. Повишаване ефективността на обучението за придобиване на 

съвременни умения, в съответствие с националните и международни 

тенденции. 

2.2. Осигуряване на необходимите базисни знания и умения за изпълнение 

на дейностите в ГДИН и териториалните й служби. 

2.3. Осигуряване на възможности за усъвършенстване и развиване на 

компетентността, професионалните знания, умения и квалификация на 

служителите. 

 

3. Превенция на професионалния стрес и стреса при 

правонарушителите.  

3.1. Проучване на възможностите за разработване и прилагане на 

методика за диагностициране и оценка на професионалния стрес и програми 

за обучение и тренинги на служителите за психологическа помощ и 

консултация при критични инциденти и остър стрес. 

 3.2. Подобряване на превенцията на стреса и негативните последствия от 

него при правонарушителите. 

 

4. Подобряване на инфраструктурата в местата за лишаване от 

свобода и пробационните служби.  

4.1. Реализиране на заложените капиталови разходи за осигуряване на 

съответствие на материалните условия в българските пенитенциарни 

заведения съгласно европейските изисквания. 

4.2. Повишаване на издръжката на лишените от свобода лица и 

задържаните под стража, съобразно утвърдения бюджет. 

 

5. Въвеждане на нови технологични решения и иновации в 

управлението, охраната и контрола на местата за лишаване от свобода 

и пробационните служби.  
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 5.1. Разширяване и модернизиране на IT инфраструктурата на ГДИН и 

териториалните служби с цел по-ефективно използване на 

информационните ресурси. 

5.2. Модернизиране на съществуващите охранителни системи на 

териториалните служби чрез използване на технологии за видео 

наблюдение, периметрова охрана и контрол на достъпа до сградите, зоните 

и помещенията. 

5.3. Внедряване на иновативни форми на контрол върху 

местонахождението, движението и поведението на правонарушителите чрез 

въвеждане на електронното наблюдение. 

  

6. Подобряване на сигурността и защитеността на правонарушителите 

и служителите в ГДИН и териториалните й служби. 

6.1. Повишаване сигурността в местата за лишаване от свобода, чрез 

внедряване на съвременна надзорно-охранителна техника и подновяване на 

помощните и личните средства за защита на надзорно-охранителния състав. 

6.2. Развитие, укрепване и повишаване на капацитета на служителите от 

надзорно-охранителния състав, чрез провеждане на обучения. 

 

7. Разширяване на възможностите за финансиране на приоритетни 

дейности чрез международното сътрудничество. 

7.1. Осигуряване на връзка между нуждите на организацията, дейностите 

на терен и реализирането на международни инициативи. 

7.2. Разширяване на регионалното сътрудничество и разработване на общи 

платформи на базата на споделени ценности и познание. 

 

8. Подобряване на достъпа до основни права – медицинска грижа, 

образование и правна помощ на правонарушителите. 

8.1. Осигуряване на здравни грижи в лечебни заведения извън местата за 

лишаване от свобода, когато не могат за бъдат осигурени в тях. 

8.2. Превантивни здравни грижи и намаляване на вредите сред лишените 

от свобода и грижа за медицинския персонал. 

8.3. Поддържане на добро сътрудничество с учителските екипи в 

създадените във всеки затвор училища. 

8.4. Осигуряването на качествено правно обслужване. 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР:  
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Изготвил: 

комисар Юлиян Шемширов - началник на отдел СДВРП: .........................................................., 15.02.2019 г. 


