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Настоящият Заключителен доклад е изготвен с финансовата 

подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Сдружение 

„Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” носи 

цялата отговорност за съдържанието на заключителния доклад и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме, че той отразява  

официалното становище на Програмния оператор или на Донора. 
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І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ 

СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ НА 

ЛИШАВАНЕТО ОТ СВОБОДА” 

 

Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на 

алтернативи на лишаването от свобода” е финансиран по Малка 

Грантова схема на Програма BG15 „Корекционни услуги, 

включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия 

финансов механизъм 2009-2014 г. съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ № 93-00-133/12.03.2015 г. с Програмен оператор – 

Министерство на правосъдието. Партньор на донора за програмата е 

Съветът на Европа. 

 

Основната цел на Програма BG15 е подобряване на българската 

система за изпълнение на наказанията в съответствие с релевантните 

международни и европейски инструменти за гарантиране на 

спазването на човешките права. Проектът е в съответствие с очакван 

резултат 2 на програмата: „Увеличено прилагане на алтернативи на 

затвора“. 

 

Бенефициент на проекта е Сдружение „Българо-Румънски 

трансграничен институт по медиация” (БРТИМ), а проектът се 

изпълнява в партньорство със Сдружение „Институт за решаване на 

конфликти“. 

  

 Основната цел на проекта е подобряване дейността на системата 

за изпълнение на наказанията в Република България в съответствие с 

релевантните международни и европейски инструменти за прилагане 

на пробация и отклоняващи мерки като алтернатива на лишаването от 

свобода в сътрудничество с неправителствения сектор и 

заинтересованите страни.  
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Специфичните цели на проекта са: 

 

 Улесняване на достъпа на съдии и прокурори до европейските 

стандарти и материали относно предсъдебните доклади  и 

пробацията посредством проучване на опита на водещи страни 

като Норвегия и Унгария; 

 Подобряване на практическите умения и знания на съдии, 

прокурори и пробационни служители за увеличено прилагане на 

алтернативи на затвора; 

 Повишаване на осведомеността  по отношение прилагането на 

пробация и отклоняващи мерки сред заинтересованите страни и 

широката общественост. 

 

Основната и специфичните цели на проекта съответстват на 

заложените в Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без 

прилагане на мерки за задържане” цели. Реализацията на проекта е в 

съответствие в Очакван резултат 2 на Програмата.  

 

При реализацията на проекта беше планирано да се включат 

следните целеви групи: 10 съдии, 10 прокурори и 40 пробационни 

служители от Областни Служби Изпълнение на Наказанията - сектор 

„Пробация“. В хода на проекта, с оглед на големия интерес към 

провежданите обучения, броят на участниците в проекта беше 

увеличен.  

 

Безвъзмездната финансова помощ, предоставена за 

изпълнение на проекта е в размер на 101913,75  лв. (90%). 

Бенефициентът, Сдружение БРТИМ, осигури 10 % съфинансиране в 

размер на 11323,75 лв. 

 

Срокът за изпълнение на проекта е от 12.03.2015 г. до 

12.03.2016 г., в последствие удължен до 30.04.2016 г.  
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 Пробационната система в България е в своята начална фаза на 

развитие и поради тази причина все още изостава от най-актуалните 

достижения и стандарти в областта на прилагането на обществени 

санкции и мерки. Все още в страната не е изградена 

Концепция/Стратегия за прилагането на обществени санкции и мерки 

с ясни първоначални цели и задачи. В предсъдебната и съдебна фаза, 

пробационните мерки почти липсват като ролята на предсъдебния 

долкад, който съдържа социалната оценка на правонарушителя, е 

изключително подценена, не се взима под особено внимание от съда 

или изобщо не се изготвя такъв.  

 

 Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на 

алтернативи на лишаването от свобода“ в най-голяма степен отговаря 

на целите на програма BG15 „Корекционни услуги, включително без 

прилагане на мерки за задържане” и в частност на Очакван резултат 2 

„Увеличено прилагане на алтернативи на затвора”. От друга страна 

проектните резултати отговорят и на критичните забележки от страна 

на ЕК към реформиращата се българска съдебна система като 

допринасят за прилагане на релевантните международни и европейски 

инструменти.  

 

 За постигане на проектните цели, Сдружение БРТИМ в 

сътрудничество с Института за разрешаване на конфликти, беше 

предвидил за изпълнение следните дейности: проучване на опита на 

Норвегия и Унгария по прилагане на пробационнни и отклоняващи 

мерки; оценка на потребностите от обучение на съдии, прокурори и 

пробационни служители и разработване на учебни планове, програми 

и материали за начално и продължаващо обучение по пробация; 

обучение на съдии, прокурори и пробационни служители, както и 

обучение на обучители; повишаване на осведомеността  по отношение  
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прилагането на пробация и отклоняващи мерки сред заинтересованите 

страни и широката общественост. 

 

В резултат от разработените обучителни програми и материали 

за начално и продължаващо обучение по пробация, въз основа на 

направеното проучване на опита на Норвегия и Унгария, в съзвучие с 

европейските документи в сферата на наказателното право и в 

частност отклоняващите мерки надградихме капацитета на съдебната 

система за увеличено прилагане на предсъдебните доклади и 

алтернативи на затвора в България. 
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ІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО 

  

1. Бенефициент – Сдружение „Българо-Румънски 

трансграничен институт по медиация“ 

 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по 

медиация”  (БРТИМ) е учредено през 2009 г. с цел да сближава 

хората, общностите и икономиките в Република България и Република 

Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-

правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо 

развитие на граничния регион. Сдружение БРТИМ е вписано в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към 

Министерството на правосъдието на Република България. 

Сдружението развива своята дейност в обществена полза като 

работи за утвърждаване на ценностите на гражданското общество, 

осигурява широк и лесен достъп до медиация, осигурява обмен на 

информация относно най-добрите практики за разрешаване на 

конфликти от всякакъв вид, инициира и подпомага диалога с местните 

и национални власти, провежда изследвания, проучвания и анализи 

относно социалното включване на маргинализираните общности в 

България, изготвя стратегии и препоръки за социално включване и др. 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” 

има опит в подготовката, изпълнението и управлението на различни 

международни и местни програми и проекти в подкрепа на целите и 

мисията си.  

Дейностите на Сдружение БРТИМ са насочени към социално 

включване на уязвими групи. Работим за осигуряването на 

възможности и подкрепа за образователна, социална и трудова 

интеграция на деца и младежи в риск и в контакт със съдебната 

система.  
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Чрез методите на медиацията и възстановителното правосъдие 

инициираме прилагането на нови, по-ефективни начини за решаване 

на конфликти и осъществяваме превенция на конфликта. Сдружение 

БРТИМ е лицензиран доставчик и управлява 2 социални услуги за 

деца - Център за обществена подкрепа и Център за възстановително 

правосъдие. Към Сдружение БРТИМ работи Център за оценка на 

потенциалните възможности, създаден в рамките на проект, както и 

Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на 

развод или след развод. 

Бенефициентът – Сдружение БРТИМ инициира партньорството 

с Института за решаване на конфликти, като пое отговорността за 

цялостното изпълнение на проекта, координация с партньора и 

регулярно отчитане пред Програмния оператор – Министерство на 

правосъдието.  

Бенефициентът създаде условия и предпоставки за прозрачното, 

ефективно и ефикасно протичане на проекта и постигане на 

поставените цели и задачи.  

Повече информация за Сдружение БРТИМ може да намерите 

на: www.brtim.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brtim.com/
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2. Партньор – Сдружение „Институт за решаване на 

конфликти“ 

 

Сдружение „Институтът за решаване на конфликти” /ИРК/, 

София е сдружение на юристи, учени и университетски преподаватели. 

Сдружението е основано през 2000 г., за да помогне за създаването на 

нови форми на разрешаване на конфликти като легитимна част от 

българската правна система.  

 

В работата си Институтът за решаване на конфликти  преследва 

няколко цели,  включително: проучване на креативни методи за 

разрешаване на конфликти въз основа на културата на диалог и в 

съответствие с европейските и световни стандарти; насърчаване на 

действия за климата; практикуване на нови умения и техники, като 

медиация, преговори и други мирни методи за разрешаване на спорове, 

като се набляга на възстановителното правосъдие; превенция на 

насилието, работа с млади правонарушители и извършители на 

противообществени прояви; защита на правата на жертвите на 

престъпления; укрепване на гражданското общество и европейската 

интеграция.  

 

Институтът за решаване на конфликти извършва изследвания в 

областта на превенцията на престъпността и наказателното правосъдие; 

разпространява информация за правата на човека и правата на 

жертвите сред всички заинтересовани групи; поддържа общественото 

образование, насочено към повишаване на информираността за 

европейските ценности; насърчава обмена на идеи и взаимопомощ. 

 

Институтът за решаване на конфликти популяризира  

възстановителното правосъдие в България и извършва обучение на 

медиатори. Член е на Националната асоциация на медиаторите. 

Дейността на ИРК се основава на ангажираността на доброволците, 

финансира се главно чрез проекти и има Председател, Управителен 

съвет и Общо събрание. 
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Като партньор в проекта, Сдружение „Институт за решаване на 

конфликти“  участва активно на всички етапи от реализирането на 

проекта – от създаване и развиване на проектната идея, до 

организиране и участие в дейностите чрез предоставяне на експертиза 

и  популяризиране проектните резултати. 

Повече информация за партньора може да намерите на: 

http://www.icr-bg.org/ 
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ІІІ. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА 

 

В реализацията на проекта бяха включени следните целеви 

групи: 12 съдии от Русенски, Благоевградски и Разградски съдебни 

райони, 10 прокурори от Русенски, Благоевградски и Разградски 

съдебни райони и пробационни служители от Областни Служби 

Изпълнение на Наказанията - сектор „Пробация”, определени от 

Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“, от които 38 участваха 

в първоначално обучение и съвместни обучения със съдии и 

прокурори, а 15 бяха обучени за обучители.  

 

Благодарение на доброто сътрудничество с ГД „ИН“, в 

проектните дейности участваха с малко над 30% повече от 

планираните на етап проектно предложение пробационни служители 

от различни ОС „ИН“ в страната.  

 

Интерес към дейностите проявиха и представителите на съда и 

прокуратурата, които въпреки натоварените си програми, се отзоваха 

на поканата за участие в проекта и допринесоха за подобряване на 

ефекта от проведените обучения и дискусии. 

 

 Изборът на целеви групи на проекта беше продиктуван от 

спецификата на проектните дейности и целите, които проектът си 

постави. Прокуратурата играе ключова роля във всички етапи на 

наказателното производство: ръководи и контролира разследването; 

взима решение за повдигане/снемане на обвинения; поддържа 

обвиненията в съда; обжалва взети съдебни решения. Поради 

предвидените функции на прокурорите в закона, при пробационния 

процес те взимат значимо участие в дейността на институцията 

пробация: участват в пробационните съвети, следят за поведението на 

изтърпяващите пробационен срок осъдени лица, решават дали да  

 



 

          
                                                                                                                           

                                                          

   

 

 
Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“, финансиран  

по Малка грантова схема Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 
 

14 

 

искат пробационно наказание. Често те взаимодействат добре с 

пробационните служби по места и съгласуват действията си. 

Прокурорите знаят какви са възможностите на пробационната служба 

за прилагане на адекватни санкции и мерки. 

      

  От друга страна, съдиите следва да преценяват последиците за 

осъдения, избирайки пробацията не само като справедливо наказание, 

но и като възможност осъдения да бъде реинтегриран в обществото. 

Наказанието пробация се прилага в различна степен от съдиите. Част 

от тях се интересуват от възможностите на пробационните програми, 

от възможностите на институцията пробация, дори често знаят какво 

се случва с всеки осъден. Други съдии не използват в пълна степен 

или изобщо възможностите на пробацията, а се придържат към 

традиционните наказателни мерки. 

 

Пробационните служители са тези, които развиват и прилагат 

актуални и адекватни обществени санкции, алтернативи на 

лишаването от свобода. Поради тази причина много е важно 

качеството и квалификацията на служителите в пробационните 

служби да отговаря на обществените очаквания. 

 

Потребностите на посочените целеви групи включват системно 

овладяване на новите европейски инструменти в сферата на 

наказателното право и повишаване на техния професионален и 

административен капацитет. Познаването на възможностите на 

алтернативните отклоняващи мерки в областта на наказателното 

правосъдие дава широки възможности за увеличаване на 

инструментариума с апробирани и наложили се европейски 

инструменти, доказали се като ефективна възможност за 

пробационните служители за интеграция на осъдени, както и за  

възстановителен ефект на дейността на правонарушителите в полза на 

обществото.    
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ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

 

1. Дейност 1 - „Проучване на европейските стандарти за 

пробация и отклоняващи мерки- опита на Норвегия и Унгария" 

 

Целта на дейност „Проучване на европейските стандарти за 

пробация и отклоняващи мерки - опита на Норвегия и Унгария“ беше 

да проучи по документи и на място опита на Норвегия и Унгария в 

прилагането на адекватни и актуални алтернативи на лишаването от 

свобода и да доведе до знанието на заинтересованите 

професионалисти и целевите групи на проекта проученото с цел 

надграждане на техния капацитет.  

В изпълнение на дейността, беше сформиран екип от трима 

експерти-проучване: проф. д-р Добринка Чанкова, Елина Попова и 

Мая Михайлова. В рамките на 4 месеца екипът от експерти проучи 

опита на двете страни по документи и осъществи по едно петдневно 

посещение на място. При посещенията на място екипът проведе 

интересни и полезни срещи с професионалисти в двете страни, както 

следва: 

-в Будапеща, Унгария (работно посещение беше осъществено в 

периода 6-10 юли 2015г.), където бяха проведени срещи в 

Националния институт по криминология; с представители на 

Пробационната служба на Унгария, Департамента по пробация  към 

Министерството на правосъдието, с Международния институт по 

възстановителни  практики, със служител на затвор и бивш затворник. 

        

-в Осло и Лилестрьом, Норвегия (работно посещение беше 

осъществено в периода 10-14 август 2015 г.), където бяха проведени 

срещи с представители на  Министерството  на правосъдието и 

обществената сигурност на Норвегия, с екипа на Националната 

служба по медиация и с представители  на 
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Националната корекционна служба на Норвегия в гр. Лилестрьом (в 

близост до Осло).  

 

За нуждите на проучването бяха преведени (от унгарски, 

норвежки и английски език) и използвани релевантни нормативни 

документи на двете страни, регламентиращи възстановителното 

правосъдие, медиацията жертва-извършител, пробацията и др. (Закон 

за дейността на службите за посредничество и помирение (Норвегия); 

Общ граждански наказателен кодекс (Норвегия); Правилник за 

прилагане на Закона за изпълнение на присъдите (Норвегия); отделни 

части от Закона за прилагане на наказанията (Норвегия), Закона за 

правната процедура при наказателно-правни казуси (Норвегия); 

Наказателния закон; Закон за медиация по наказателно-правни 

въпроси (Унгария); Закон за медиацията (Унгария); Постановление за 

дейностите по изпълнение на наказанието пробация (Унгария) и др.). 

 

В рамките на работните посещения бяха получени и други 

материали, статистическа информация, презентации, конкретни 

казуси. Експертите-проучване изготвиха доклад, озаглавен 

„Проучване на европейските стандарти  за отклоняващи мерки – 

опита на Норвегия и Унгария“. Докладът няма за цел да прави паралел 

между прилаганите алтернативи на затвора в двете проучвани страни 

Норвегия и Унгария. Задачата му е да представи актуална картина на 

използваните отклоняващи мерки и резултатите от тях, като запознае 

заинтересованите професионалисти в България с проучения опит и ги 

улесни в тяхната работа.  

 

Докладът се състои от 2 раздела. Първият раздел, разглежда 

опита на Норвегия  и е авторски труд на проф. д-р Добринка Чанкова, 

пионер на възстановителното правосъдие в България. Вторият раздел 

е посветен на унгарския модел в прилагането на алтернативи в 

наказателната система и е изготвен от Елина Попова.     
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Основни изводи от дейността, изведени като заключение в 

доклада от проучването:  

 

Съобразяване с международните стандарти. Често Норвегия 

се явява „законодател“ на  приложимите международни стандарти и 

на първо място тези, които следват от документи на Съвета на Европа 

и Европейския съюз. На второ място, прилагането на мерките, обект 

на проучване в проекта "Новите европейски стандарти за прилагане на 

алтернативи на лишаването от свобода" следва да бъде съобразено с 

препоръките по отношение на България, следващи от решенията на 

ЕСПЧ, становищата на Венецианската комисия, докладите на ЕК по 

Механизма за сътрудничество и оценка, реформата в съдебната 

система - транспониране на Директива 2012/29/ЕС от 25.10.2012 за 

установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 

защитата на жертвите на престъпления  и произтичащите от това 

законови промени.   

Отчитане на конкретния конституционен, управленски и 

обществено-политически опит на България. Утвърждаване на 

независима и ефективна съдебна власт. Освен въпрос на прилагане на 

общите принципи на конституционното право, до голяма степен 

зависи и от отчитането на конкретните национални традиции и 

контекст. Затова изследваните и описани в доклада мерки, изхождат 

от конкретния ни национален опит и това е гаранция за тяхната 

адекватност.  

Гарантиране независимостта на съда.  Основна отправна 

точка и цел  на провежданата съдебна реформа е гарантиране на 

независимостта на съда. Всички мерки, предвидени в нея, следва да 

бъдат прилагани в светлината на този основен принцип. В последните 

години българското общество, вземащите решения и юридическата 

общност осъзнаха ценността на съдийската независимост не просто 

като абстрактен принцип, но като урок, извлечен от собствения 
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демократичен опит. В това отношение целта ни е да подкрепим това 

социално-политическо и общностно съзряване и да създавайки 

условия за превръщането му в трайна нормативна и институционална 

реалност. Приемайки принадлежността на прокуратурата към 

съдебната власт за важна гаранция за независимостта на съда и гарант 

за действена превенция на корупцията и формите на 

нерегламентирано влияние. 

Защита правата на човека. Основен ценностен ориентир и 

фундаментално основание на всички елементи от устройството и 

функционирането на правосъдната система са правата на човека и 

тяхното гарантиране.  Ефективното гарантиране на правото на 

справедлив процес и насочването на правосъдието към човека и 

обществото са ключови елементи от манталитетната промяна. 

Професионалното самоуправление е подход, имащ за цел: Първо, да 

засили отговорността на магистратите към състоянието на съдебната 

власт, да отключи техния потенциал като ресурс за вътрешно 

преобразование и да стимулира дългосрочна промяна в 

професионалната и институционална култура и етика. Второ, 

възраждане на професионалната етична регулация на основата на 

действителна съсловна инициатива и свободен колегиален дебат.  

Мултисекторен подход на работа и подобрено 

сътрудничество между съд, прокуратура и пробационни служители 

при прилагане на алтернативи на лишаването от свобода. 

Възстановяване на общественото доверие в съдебната 

власт. Доверителните отношения между гражданите и съдебната 

система, както и мотивацията на съдиите, прокурорите и 

следователите като реални носители на обществен мандат изисква 

пакет от мерки за прозрачност, непосредствено участие на гражданите 

в правосъдието и на техни представители във взимането на ключови 

управленски решения. Ефективно средство за постигане на тази цел са 

конкретни програми, прилагани на местно ниво и осигуряващи 

непосредствен контакт между отделния магистрат и гражданин.  
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Въвеждането на възстановителен подход. Проект "Новите 

европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от 

свобода" и в частност проучването на опита на Норвегия и Унгария 

следва да допринесе за доказване на необходимостта от 

транспониране на Директива 2012/29/ЕС от 25.10.2012 за 

установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 

защитата на жертвите на престъпления и да ускори произтичащите от 

това законови промени. Изместването на акцента от често 

самоцелното наказание към интегриращото усилие за 

възстановяването на нарушените лични и обществени отношения е 

модерна и широко прилагана във водещите страни на ЕС тенденция в 

наказателното правосъдие и важен подход към формиране на 

устойчиво чувство за обществена справедливост и съхраняване на 

общественото доверие в правосъдието. Въвеждането формите на 

възстановително правосъдие и медиация като основен негов 

инструмент в работата на различните органи на съдебната власт, 

наред с редица форми за интегриране на правосъдието с подпомагащи 

програми, закъснява. 

Увеличено прилагане на алтернативи на затвора. Повишена 

осведоменост сред съдии и прокурори за важността на прилагането на 

предсъдебните доклади и насърчаването им да се възползват в по-

голяма степен от тях, мотивирани от добрите европейски практики, в 

частност проучения опит на Норвегия и Унгария.  

   

Докладът беше представен по време на конференция в рамките 

на дейност 4 на проекта, проведена през октомври 2015 г. в София и е 

публикуван на уебсайта на проекта:   

(http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%

BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0

%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for

%20the%20web.pdf). 

http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for%20the%20web.pdf
http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for%20the%20web.pdf
http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for%20the%20web.pdf
http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for%20the%20web.pdf
http://www.alternativi.brtim.com/uploads/wysiwyg/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%201_for%20the%20web.pdf
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ДЕЙНОСТ 1 В СНИМКИ 

 

 
 

Посещение в Националния институт 

по криминология, Будапеща, Унгария 

 

 

 

 
 

Среща с представители на затвора във 

Вац, Унгария 

 

 
 

Посещение в Националната служба по 

медиация, Осло, Норвегия  

 

 

 
 

Посещение в Националната корекционна 

служба, Лилестрьом, Норвегия  
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2. Дейност 2 - „Оценка на потребностите от обучение и 

разработване на учебни планове, програми и материали за 

начално и продължаващо обучение" 

 

 Първа стъпка от реализацията на дейността беше селекцията и 

определянето на целевите групи, извършена от екипа за управление на 

проекта, подпомогнат от партньорите по проекта.  

 

Целевата група, определена на етап проектно предложение, 

предвиждаше в проекта да вземат участие 10 съдии, 10 прокурори и 

40 пробационни служители от цялата страна.  

 

В рамките на дейността беше разработена  анкетна карта, имаща 

за цел да провери необходимостта от надграждане на знанията на 

целевите групи относно актуалните европейски алтернативи на 

затвора (вкл. методите на медиацията и възстановителното 

правосъдие) и важността от прилагането на предсъдебните доклади; 

готовността на прокурорите, съдиите и пробационните служители за 

междусекторно сътрудничество в областта на прилагането на 

пробационните мерки спрямо правонарушителите и  способността на 

представителите на целевите групи да работят в мултиетническа и 

мултикултурна среда.  

 

Анкетирани по електронен път бяха повече от 200 респонденти, 

като в анализа бяха взети предвид анкетните (пристигнали първи) на 

135 служители от сектор „Пробация“ от ОС „ИН“ Русе, Разград, 

Благоевград, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Перник, 

Търговище, Шумен, Велико Търново, Сливен, Смолян, Стара Загора, 

Хасково и Ямбол, както и 10 прокурори и 10 съдии от съдебни 

райони Русе и Благоевград. Средният професионален стаж като време 

на анкетираните е 8,6 години в областта на пробацията, съдебната 

система и прокуратура.  
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Предварителната подготовка  и  анкетирането бяха проведени 

при спазване на всички процедури, гарантиращи обективността на 

резултатите и анонимността на участниците. Данните бяха кодирани 

коректно съобразно изискванията и подложени на 

алтернативен/честотен статистически анализ и допълнителна 

статистическа обработка, така че да бъдат направени съответните 

изводи и препоръки за предстоящото обучение, както по отношение 

неговото проектиране и дизайн, така и по отношение реализирането 

му и изискванията към обучителите.  

 

 За извършване на тази ключова част от дейността беше 

привлечен доц. д-р Николай Цанков, който изготви анкетната калта, 

обобщи резултатите, анализира ги и изготви  оценка на потребностите 

от обучение на целевите групи.  

 

 Следните ключови изводи бяха изведени в резултат на анализа: 

1. Контингента на изследването е подходящ за формиране на 

таргет групите, включени в проекта – съдии, прокурори и 

пробационни служители  за провеждане на предстоящото 

обучение относно алтернативите на лишаването от свобода и 

новите европейски стандарти в този аспект. 

2. Високата степен на мотивация и интерес към проблематиката от 

страна на подбрания контингент лица за изследване е 

предпоставка и основа за създаване на условия за провеждане на 

обучението на целевите групи, както и постигането на 

очакваните резултати от него. 

3. Мотивацията е професионално и личностно детерминирана, 

което предполага висока степен на рефлексия в хода на 

обучението и съответно организирането му в контекста на 

нейното взаимно допълване чрез съчетаване на методи и 
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средства (приоритетно – казуси и добри практики), гарантиращи 

повишаване на професионалната компетентност на субектите. 

4. Предвид спецификата и професионалната ангажираност на 

целевата група, следва обучението да гарантира запознаване със 

законодателството относно новите европейски стандарти за 

прилагане на алтернативи на лишаването от свобода в 

сравнителен контекст и възможностите за адаптиране и 

прилагане на произтичащите от него добри практики в 

условията на пряката дейност на съдии, прокурори и 

пробационни служители, съобразно действащото 

законодателство в Република България. 

5. Приоритетно анкетираните очакват от обучението повече 

информация относно предсъдебните доклади и 

възстановителното правосъдие, но не само като технология и 

добри практики, но и като доказани ефективности и видни 

резултати. 

6. Обучението следва да залага на представянето в сравнителен 

план освен на законодателството в областта на новите 

алтернативи на лишаването от свобода в различните страни и на 

конкретни казуси и тяхната практическа интерпретация чрез 

интегриране на дейности на обучаемите от трите целеви групи – 

пробационни служители, съдии и прокурори. 

7. Обучението да е обезпечено от гледна точка приложението на 

съвременните информационни и комуникационни технологии, 

осигуряващи пълноценно онагледяване на учебното 

съдържание. 

8. Съдържанието да се свежда до кратки теоретични модули и 

широко разгърнати технологични решение на конкретни казуси 

от практиката с оценка на тяхната ефективност при прилагането 

на алтернативните марки на лишаването от свобода. 
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 Така изготвената оценка на потребностите беше определяща при 

изготвянето на учебните планове и програми за обученията. Въз 

основа на тях бяха съставени материалите за начално и продължаващо 

обучение, чието съдържание беше определено като изключително 

полезно. Автори на учебните материали са екип от високо 

квалифицирани обучители в състав: проф. д-р Добринка Чанкова, 

проф. д-р Здравко Трайков, проф. д-р Петя Шопова, доц. д-р Емил 

Маджаров, Елина Попова, които проведоха част от обученията в 

дейност 3. 

 

 Изготвените материали и презентации от обучителите бяха 

обединени в наръчници, предназначени за обученията на целевите 

групи в рамките на дейност 3. 

   

 Доц. д-р Николай Цанков състави методическо пособие 

(наръчник на обучителя), озаглавено „Учене, обучение, образование 

на възрастни“, предназначено за обучението на обучители. 

Помагалото беше отпечатано под ISBN 978-954-00-0029-9 на 

университетско издателство „Неофит Рилски“ от изпълнител – 

„Кописофт“ ООД, гр. Русе.  
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3. Дейност 3 „Обучение на съдии, прокурори и пробационни 

служители. Обучение на обучители" 
 

 В рамките на дейността бяха проведени обучения за целевите 

групи на проекта от привлечените като обучители университетски 

преподаватели и професионалисти от практиката, както и водещи 

експерти в областта на медиацията, пробацията, отклоняващите и 

възстановителни мерки. 

Обученията бяха проведени, както следва:  

 

1. Тридневно обучение за 30 пробационни служители за 

надграждане на ключови компетентности, целящо тяхната 

допълнителна подготовка за придобиване на допълващи знания в 

областта на правото, социалните дейности, педагогиката, 

психологията и т.н., проведено в гр. Русе от 4 до 6 ноември 2015 г. В 

обучението участваха представители на ГДИН и пробационни 

служители от ОСИН Русе, Разград, Благоевград, Шумен, Търговище, 

Велико Търново. Времетраене на обучението – 20 учебни часа, 

разпределени в модули между привлечените в дейност 2 обучители. 

 

 2. Съвместни обучения на съдии, прокурори и пробационни 

служители: 

2.1. Тридневно обучение за 20 участници, от които 7 

пробационни служители, 7 съдии и 5 прокурори и 1 представител на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, проведено в гр. Благоевград от 24 до 26 

ноември 2015 г. В обучението участваха представители на ГДИН и 

пробационни служители от ОС „ИН“ Благоевград, съдии от 

Благоевградски окръжен съд, Благоевградски районен съд, Районен 

съд – Гоце Делчев и прокурори от Благоевградска окръжна 

прокуратура и Районна прокуратура - Разлог. Времетраене на 
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обучението – 20 учебни часа, разпределени в модули между 

привлечените в дейност 2 обучители. 

2.2. Тридневно обучение за 35 участници, от които 25 

пробационни служители, 5 съдии и 5 прокурори, проведено в гр. Русе 

от 2 до 4 декември 2015 г. В обучението участваха представители на 

ГД „ИН“ и пробационни служители от ОС „ИН“ Русе, Разград, 

Шумен, Търговище, Велико Търново, съдии  и прокурори от Русенски 

и Разградски съдебни райони. Времетраене на обучението – 20 учебни 

часа, разпределени в модули между привлечените в дейност 2 

обучители. 

 

В рамките на съвместните обучения, професионалистите бяха 

запознати с достиженията на Норвегия и Унгария, с ползите от 

прилагането на обществените санкции и мерки, прилагане в 

практиката на предсъдебните доклади и други актуални инструменти. 

Провокирани бяха дискусии, в които бяха поставени въпроси от 

професионален интерес на участниците.  

 

По време на обученията бяха заснети видео материали, от които 

бяха създадени 5 учебни филма. Филмите, записани на DVD са част от 

изготвеното в дейност 2 методическо пособие–наръчник за обучители. 

 

3. Тримодулно обучение на обучители, предназначено за 

прочационни служители (60 учебни часа), проведено във Вонеща 

вода и Арбанаси. Обучението имаше за цел изграждането на 

подготвени кадри, които да могат системно да надграждат капацитета 

на своите колеги в системата на пробацията. В обучението за 

обучители бяха включени определените от ГДИН 15 пробационни 

служители: представители на ГД „ИН“ и ОС „ИН“ Русе, Велико 

Търново, Добрич, Разград, Шумен, Търговище, Габрово, Плевен.  
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Пробационните служители, преминали през това обучение 

получиха нужните умения и компетенции да провеждат последващи 

обучения на свои колеги относно изготвянето на предсъдебни доклади 

и прилагането на алтернативи на лишаването от свобода. По време на 

обученията бяха прожектират видео материалите, заснети по време на 

обученията, реализирани в Благоевград и Русе. Обучението за 

обучители беше проведено от Ивайло Иванов и Мая Михайлова.  

 Всички представители на целевите групи, преминали през 

проведените в рамките на дейността обучения, получиха сертификати.  

 Обучените професионалисти дадоха висока оценка на 

проведените обучения, подчертавайки тяхната полезност, адекватност 

и актуалност. Изразено беше удовлетворение от интерактивните 

методи на преподаване и игровите способи на тренингите, даващи 

възможност за практическа подготовка.  

 Привлечените лектори получиха благодарност и признание от 

страна на обучаемите за запомнящият се начин на преподаване, 

изпъстрен с примери от практиката и адекватни на променящото се 

законодателство казуси.  
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ДЕЙНОСТ 3 В СНИМКИ 

 

 
 

Обучение на пробационни служители, 

Русе, 04-06.11.2015 г. 

 

 

 
 

Обучение на пробационни служители, 

Русе, 04-06.11.2015 г. 

 

 
 

Обучение на пробационни служители, 

Русе, 04-06.11.2015 г. 

  

 
 

Обучение на пробационни служители, 

Русе, 04-06.11.2015 г. 
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Съвместно обучение в Благоевград, 

24-26.11.2015 г. 

 

 

 
 

Съвместно обучение в Благоевград,  

24-26.11.2015 г. 

 

 
 

Съвместно обучение в Благоевград,  

24-26.11.2015 г. 

  

 
 

Съвместно обучение в Благоевград,  

24-26.11.2015 г. 
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Съвместно обучение в Русе,  

02-04.12.2015 г. 

 

 
 

Съвместно обучение в Русе,  

02-04.12.2015 г. 

 

 

 
 

Съвместно обучение в Русе,  

02-04.12.2015 г. 

  

 

 
 

Съвместно обучение в Русе,  

02-04.12.2015 г. 
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Обучение на обучители, Модул 1,  

18-20.01.2016 г. 

 

 
 

Обучение на обучители, Модул 2,  

10-12.02.2016 г. 

 

 
 

Обучение на обучители, Модул 3,  

24-26.02.2016 г. 

  

 
 

Обучение на обучители, Модул 3,  

24-26.02.2016 г. 
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4. Дейност 4 „Мерки за повишаване на осведомеността по 

отношение прилагането на пробация и отклоняващи 

мерки" 

 

  Целта на дейността беше осигуряването на прозрачност и 

разгласа в публичното пространство на целите и резултатите на 

проекта, както и на безвъзмездната финансова помощ, предоставена 

от Програма BG 15. Дейността беше изпълнена съгласно изготвен 

План за информиране и публичност. Неговата реализация беше от 

изключителна важност за успешното изпълнение на мерките и 

дейностите, заложени в проекта.  

  Основната цел на мерките, заложени в Плана, беше да 

допринесат за информиране на широката общественост и 

заинтересованите страни  относно новите европейски стандарти за 

прилагане на алтернативи на лишаването от свобода. Планът за 

публичност беше реализиран в съответствие с Изискванията за 

информиране и публичност и Наръчника за дизайн и комуникация на 

Програмния оператор. 

  Целевите групи на Плана за публичност могат да се обединят в 

пет основни групи:  

-заинтересовани професионалисти от съдебната система (съдии, 

прокурори) и други експерти работещи в тази област (вкл. 

преподаватели, изследователи и пр.);  

-професионалисти, натоварени с отговорността за развиване на 

българската съдебната система и в частност пробационните мерки 

(представители на Министерство на правосъдието, в т.ч 

професионалистите, работещи в службите „Изпълнение на 

наказанията”- сектор „Пробация”);  

-представители на НПО сектора, подкрепящи развитието на 

съдебната система;  



 

          
                                                                                                                           

                                                          

   

 

 
Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“, финансиран  

по Малка грантова схема Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 
 

33 

 

-осъдените на пробация лица;  

-широката общественост. 

 

В резултат от реализацията на Плана за публичност бяха 

обхванати: 450 пробационните служби съдии, прокурори и други 

експерти, работещи в тази област; 50 представители на НПО, 

работещи в тази област; осъдени на пробация лица (индиректно); 

широката общественост като цяло. 

 

С оглед различните характеристики и особености на отделните 

целеви групи, за да постигне целите си, Планът предвиди 

използването на различни комуникационни инструменти, като: 

 Информационни събития: 

 откриваща пресконференция, проведена на 28.04.2016 г. в 

София; 

 конференция на тема „Опитът на Унгария и Норвегия за 

прилагане на възстановителното правосъдие и наказания 

на свобода – нови хоризонти пред наказателното 

правосъдие“, проведена на 6 октомври 2015 г. в София; 

 заключителна пресконференция, планирана да се проведе 

на 28.04.2016 г. в Русе; 

 Публикации в националната преса и електронните медии 

относно напредъка на дейностите по проекта (3 броя платени и 

множество неплатени); 

 Уебсайт на проекта на български и на английски език, който 

представя редовна и актуална информация за проекта 

(http://www.alternativi.brtim.com/). Към уебсайта функционира 

обучителна платформа, предназначена за самообучение на 

широк кръг заинтересовани професионалисти; 

 Страница на проекта във Фейсбук 

(https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B

3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

http://www.alternativi.brtim.com/
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
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%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D

0%BE-%D0%BE%D1%82-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?re

f=bookmarks); 

 Отпечатване и разпространение на информационни материали: 

 брошури (300 броя), 

 плакати (50 броя),  

 химикали (300 броя),  

 папки (300 броя),  

 стикери (200 броя),  

 баджове (200 броя),  

 информационни табели (2 броя),  

 заключителен доклад (150 броя).   

 

Чрез изпълнението на горепосочените дейности целевите групи, 

заинтересованите страни и широката общественост бяха своевременно 

информирани за финансовия принос и ролята на Програмния 

оператор, за целите, задачите и постигнатите резултати при 

изпълнението на проекта. 

 

Настоящият заключителен доклад също е част от дейността.  

   

  Дейността беше реализирана по време на цялата 

продължителност на проекта и ще приключи с планираните интервю в 

телевизионно предаване „България днес“ на БНТ 2, за което е поканен 

и представител на ОСИН Русе и заключителна пресконференция, за 

участие в която са поканени представител на Министерството на 

правосъдието и на Програмния оператор, Областния управител на 

област Русе, журналисти и гости. Информация за тези събития ще 

бъде публикувана на уеб сайта на проекта.    

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/1083138915036733?ref=bookmarks
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СНИМКИ ОТ ДЕЙНОСТ 4 

 

 
 

Откриваща пресконференция 

 

 

 
 

Откриваща пресконференция 

 

 

 
 

Информационни материали 

 

 

 

 

 
 

Конференция в София, 06.10.2016 г. 
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5. Дейност 5 „Управление и координация на проекта" 
 

Целта на дейността беше да се осигури прозрачно, ефикасно и 

ефективно изпълнение на проекта. Дейността гарантира 

прозрачността и успешната реализация на проекта.  

 

Дейност „Управление и координация на проекта“ беше 

изпълнявана непрекъснато през целия период на проекта от 

Бенефициента чрез сформиран екип за управление на проекта, в 

състав: 

- ръководител,  

- координатор,  

- счетоводител и  

- комуникационен експерт.  

 

Екипът за управление на проекта осигури условия за 

протичането на дейностите ефективно, качествено и в срок, за 

постигане целите на проекта.  

 

Екипът за управление беше натоварен със следните задачи: 

 анализиране на информацията, наблюдение и контрол при 

изпълнението на проекта; 

 проследяване на достигането на заложените индикатори; 

 осъществяване на текуща комуникация с Програмния оператор, 

между партньорите, с експертите от експертния екип, с целевите 

групи, със заинтересованите страни; 

 провеждане на избор на изпълнители по реда на ПМС 118/2014; 

 редовно поддържане на пълно проектно досие; 

 подготовка на междинни и заключителен доклади и искания за 

плащане; 
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 представяне на  проекта пред Програмния оператор, целевите 

групи, заинтересованите страни и медиите. 

 

В резултат от дейността на екипа за управление са постигнати 

следните резултати:  

 Подадено искане за авансово плащане; 

 Подадени 13 месечни финансови отчети на извършените 

разходи; 

 Представени 3 четиримесечни финансови отчети и 

междинни доклади за напредък по проекта и 4 месечни 

финансови отчети с месечни доклади за напредък  с 

искания за плащане (верифицирани и разплатени от 

Програмния оператор); 

 Представен годишен доклад за напредък по проекта; 

 Направена промяна в екипа за управление (смяна на 

счетоводител и на координатор – 2 пъти) и промяна в 

експертния екип; 

 Проведена процедура за избор на изпълнител – публична 

покана по реда на ПМС 118/2014 г. с предварителен 

контрол от страна на Програмния оператор; 

 Разработени са 2 искания до Програмния оператор за 

извършване на корекция в бюджета на проекта (до 10%)  с 

цел пренасочване на финансов ресурс от реализирани 

икономии към други дейности, които са одобрени; 

 Подписано  допълнително споразумение към Договора за 

безвъзмездна финансова помощ за удължаване на срока за 

изпълнение на проекта до 30.04.2016 г. 
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В рамките на проекта, екипът за управление приложи т.нар. 

вътрешен мониторинг и оценка на проектните дейности, които бяха 

осъществявани текущо. Целта беше да се сравни  реализирания  

напредък на изпълняваните дейности с първоначалния план, за да 

бъдат идентифицирани и решени евентуалните възникнали проблеми.  

 

Осъществяването на вътрешен мониторинг позволи на екипа 

навреме да предприеме коригиращи мерки, както и да направи оценка 

дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане 

на очакваните резултати и цели. 

 

За изпълнение на механизмът на вътрешна оценка беше 

осъществяван контрол по изпълнение на проекта чрез: 

- редовни ежемесечни сбирки на екипа за управление; 

- работни срещи между партньорите (онлайн и на живо); 

- работни срещи между Бенефициента, партньора и 

заинтересованите страни; 

- ежемесечна отчетност от страна на екипа; 

- изготвяне на технически и финансови междинни и 

окончателен отчети. 

 

Контролът беше извършен с обичайни методи: 

 изготвяне на спомагателен график по дейности за  всеки месец 

от проекта; 

 изготвяне на бюджетен график; 

 обратна връзка с членовете на целевата група и участниците в 

публичните събития; 

 времеви график на задачите; 

 текущо поддържане на проектно досие; 

 ежемесечно осчетоводяване на направените разходи; 
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 отчитане, измерване на ползите от проекта по показателите на 

конкретните индикатори за успех /така както са заложени в 

проектопредложението/; 

 наблюдение и контрол за спазване на методологията  на 

реализиране на проекта; 

 контрол за ефективност на разходите по пера от бюджета; 

 отчитане на ползите за целевите групи чрез анализ на 

резултатите. 
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V. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

 

 Избраната методика се основава на няколко основни принципа. 

Тъй като проектът цели проучване на опит и подобряване на 

дейността на системата за изпълнение на наказанията у нас в 

съответствие с релевантните международни и европейски 

инструменти за прилагане на пробация и отклоняващи мерки, той има 

следните особености: 

 Принцип на добро управление на програми, проекти и 

системи, гарантиращи ефективност и ефикасност при 

постигане на заложените цели.  

 Принцип за прозрачност при вземането на решения и 

тяхното прилагане през целия процес на изпълнение на 

проекта.  

 Принцип на равнопоставеност на участниците. 

Проектът се основава на равностойното участие на 

представителите на целевата група по етническа 

принадлежност, пол и предоставени равни 

възможности за участие в дейностите по проекта.  

 Принцип на партньорството. Чрез дейно участие във 

всеки един елемент от осъществяването на проекта, 

партньорите съвместно проучиха опит и добри 

практики на Унгария и Норвегия в прилагането на 

алтернативи на лишаването от свобода, изготвиха 

обучителни програми,  материали и презентации за 

улесняване на достъпа на съдии, прокурори и 

пробационни служители до най-актуалните новости и 

повишаване на осведомеността по отношение на 

пробацията, прилагането на предсъдебните доклади и 

отклоняващите мерки не само сред целевите групи, но 

и сред заинтересованите страни. 
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 Методите, които  са приложени при реализацията на проекта са 

следните: 

 Метод на проучване, включващ: 

 наблюдение; 

 анкетиране; 

 проучване на нормативната уредба и други релевантни 

документи в Унгария и Норвегия, включително и на опит на  

място. 

 Метод на анализ – социологически и правен анализ на 

събраната информация от проучването и извеждане на 

добрите практики, приложими у нас. 

 Обучителни методи – за включените в целевата група на 

проекта бяха осъществени редица обучения.  

 Електронни и комуникационни методи - Към сайта на 

проекта беше разработена обучителна платформа за 

активно учене и самообучение на заинтересованите  

професионалисти. 

 Информационни методи и методи за осигуряване на 

прозрачност и публичност.  

 

С настоящият проект Бенефициентът надгради опита си, като 

проведе дейности на национално ниво, включващи представители на 

администрацията с нейните възможности за планиране и изпълнение 

на мерки в областта на прилагането на алтернативи на лишаването от 

свобода, посредством проучване на добри практики и обучение, 

привлече нови външни експерти и разпространи резултатите и 

ползите от проекта.   

 

Сдружение БРТИМ разшири периметъра на дейността си като 

създаде нови партньорства и надгради опита си за изпълнение на 

проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм. 
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VІ. ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Като цяло, изпълнението на проект „Новите европейски стандарти 

за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода” не мина 

безпрепятствено.  

Основната трудност, явила се в самото начало на реализиране на 

проекта, беше възникналата необходимост от смяната на членове на 

експертния екип и на екипа за управление. В процеса на изпълнение 

на дейностите, отново се наложи да бъде извършена смяна на 

координатора на проекта. 

 Друго затруднение, пред която беше поставен екипа за 

управление, беше процесът на селектиране на целевите групи, който 

се осъществи в летния период на 2015 г. и съвпадна с годишните 

отпуски на много от тях.  

В тази връзка, допълнителна трудност произтече от 

обстоятелството, че системата за изпълнение на наказанията, както и 

съдебната система са бюрократични и беше необходимо процесът на 

селекция на целевите групи да бъде съпроводен с провеждане на 

срещи, размяна на кореспонденция и предоставяне на допълнителна 

информация за проекта.  

При първоначалното планиране на времевия график за 

изпълнение на проектните дейности, не беше отчетено единачалието 

като водещ принцип в йерархичната структура на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ и продължителният процес за 

съгласуване на лицата, които да бъдат определени да вземат участие в 

проектните дейности.  
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След стартирането на дейност 3 „Обучение на съдии, прокурори 

и пробационни служители. Обучение на обучители“, екипът за 

управление се убеди, че е необходимо повече време за съгласуване на 

програма, участници и логистика при организиране на обученията за 

целевите групи.  

 

Тъй като пробационните служители, определени за целева група 

на проекта са изключително ангажирани при изпълнение на 

служебните си задължения от една страна, а от друга страна са 

привлечени като целева група и по други проекти,  екипът на проекта 

беше затруднен  при съгласувателния процес и определяне на 

конкретните дати за реализация на обученията.  

 

Не без значение беше и зимния период, по време на който беше 

реализирана дейност 3. Обилните снеговалежи, затворените пътища и 

затрудненото придвижване при особено тежките зимни условия, с 

които ни изненада м. януари на 2016 г., бяха допълнително 

форсмажорно обстоятелство, което внесе дисбаланс в предварително 

планираните дейности.  

 

В тази връзка, екипът за управление на проекта прецени да 

поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта на основание на 

чл. 87 (3) от Общите условия към Договора за безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на проекта, което беше уважено от 

страна на Програмния оператор и беше сключен анекс към договора. 

 

Въпреки посочените затруднения, усилията на екипа и на 

партньорите бяха възнаградени с големия интерес към обученията и 

публичните събития, проведени с участието на целевите групи и 

значително преизпълнение на целевите стойности на индикаторите на 

проекта. 
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Благодарение на изградената добра комуникация между 

Бенефициента и представителите на Програмния оператор – 

Министерство на правосъдието,  между партньорите, както и между 

Бенефициента и изпълнителите, не са възниквали сериозни пречки и 

затруднения при изпълнението на проекта. Спазени бяха всички 

срокове, заложени в Плана за изпълнение на проекта. Постигнати бяха 

заложените  индикатори за изпълнение и резултат, като някои от тях - 

преизпълнени. 
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VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на 

алтернативи на лишаването от свобода”, постигна целите си.  

Красноречиво доказателство за това са постигнатите и отчетени в 

настоящия заключителен доклад резултати в цифри и факти: 

 

  Изградено устойчиво партньорство между партньорите 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по 

медиация“ и Сдружение „Институт за решаване на конфликти“, 

както и с  Министерството на правосъдието и Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“; 

 

 Проведено проучване на опита на Норвегия и Унгария в 

областта на пробацията и отклоняващите мерки и изготвен 

доклад от проучването; 

 

 Проведено анкетиране и извършена оценка на потребностите на 

135 пробационни служители от цялата страна, 10 съдии и 10 

прокурори; 

 

 Изготвени обучителни програми и материали за обучение на 

включените в проекта професионалисти – съдии, прокурори и 

пробационни служители; 

 

 Изготвено учебното помагало "Учене, обучение, образова-

ние на възрастни" (Наръчник за обучители); 

 

 Заснети 5 учебни филма; 
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 38 пробационни служители, участвали в 2 обучения – 

първоначално и съвместно със съдии и прокурори; 

 

 12 съдии и 10 прокурори, участвали в съвместни тридневни 

обучения; 

 

 15 пробационни служители, обучени за обучители в рамките на 

три-модулно обучение; 

 

 Изключително висока ниво на удовлетвореност на участниците 

в обученията и публичните събития – над 95 % от участниците 

споделиха позитивни обратни връзки;  

 

 Двуезичен уебсайт на проекта с обучителна платформа, на която 

са публикувани всички материали, презентации и доклади, 

изготвени в проекта (http://alternativi.brtim.com);  

 

 Проведени публични събития – откриваща и закриваща 

пресконференции и конференция на тема: „Опитът на Унгария 

и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и 

наказания на свобода – нови хоризонти пред наказателното 

правосъдие“ за повишаване на осведомеността по отношение на 

прилагането на пробация и отклоняващи мерки; 

 

 Отпечатани рекламни и информационни материали, 

разпространени сред заинтересованите страни.  

 

 Добавена стойност към дейностите, предвидени от Програма 

BG15 и не по-малко значим резултат от реализирания проект, са 

създадените условия за предаване, споделяне и обмяна на знания, опит, 

добри практики и технологии между партньорите в проекта и 

организациите от Кралство Норвегия.  

http://alternativi.brtim.com/


 

          
                                                                                                                           

                                                          

   

 

 
Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“, финансиран  

по Малка грантова схема Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 
 

48 
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