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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И 

ИНОВАЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА 

ПРОБАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 



РАБОТА С ОСЪДЕНИ ЛИЦА 
  

 Основно място – социална дейност и 
психологическо консултиране; 

 Акцентиране:  

- върху консултативния компонент; 

-  върху индивидуалните проблеми – 
биологични, психологически или социални; 

-  Организиране, планиране, коригиране и 
отчитане на получените резултати. 



Всеки от изброените етапи преследва свои 

определени цели, като например: 

- Развитие на комуникативните 

възможности; 

- Увеличаване на социалните му 

компетенции; 

- Създаване на предпоставки за 

самоутвърждаване; 

- Изграждане на самоконтрол; 

- Овладяване на агресивно поведение; 

-   Капсулиране на антисоциалните аспекти и 

пр. 



Как го постигаме? 

 ИНДИВИДУАЛНА и ГРУПОВА РАБОТА: 

 - Насочена към подобряване на връзката 
„индивид – общество“; 

     Преодоляване на проблеми и     
удовлетворяване на потребности; 

- Помощ за преодоляване на криминогенни 
нагласи; 

- Повишаване на автономността на отделния 
индивид; 

-  Социализация и пр. 



ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА 

 Пет методически указания за индивидуална 

работа с осъдени на пробация: 

- За шофиране след употреба на алкохол; 

- Извършители на измами; 

- Хулиганство и нанасяне на телесни повреди; 

- Неплащане на издръжка; 

- Зависимост към наркотици; 

 



ГРУПОВАРАБОТА- 

корекционни програми за 

обществено въздействие 

11 програми за групова работа, обхващащи 
зоните за корекция на осъдения на 
пробация: 

- „Умения з мислене“ – базова програма; 

- „Шофиране след употреба на алкохол“; 

-  „Изграждане на умения за безопасно 
шофиране“ 

 



- „Изграждане на социални и комуникативни умения“; 

- „Трудова заетост“; 

- „Овладяване на гнева“; 

- „ Ограмотяване“; 

- „ Превенция на сексуалното насилие“; 

- „Програма за лица, зависими към 

алкохол/наркотици“; 

- „Програма за непълнолетни правонарушители“ 

- „ Практически упражнения на тема: Агресията и 

нейното преодоляване“. 



Всяка година през сектор „Пробация“ при ОСИН 
средно 1200 осъдени на пробация лица преминават 
през групово – корекционна дейност, целяща: 

  1.Да се компенсират някои пропуски в 
социализацията и обучението на осъдените; 

 Да се даде възможност за споделяне на собствени 
възгледи, мнения. Да се търсят съвместни решения 
в групата; 

 Да се намери среда, съпричастна към проблемите 
на отделния индивид и развиване умение за 
идентифициране с другите; 

 Да се преодолеят стереотипите в мисленето и 
поведението на осъдените. Да се усвоят методи, 
които са в основата на формиране и развитие на 
различни социални умения; 

 



 Да се удоволетвори потребността всеки да 
научи повече за себе си и другите, да се научи 
да изразява чувства и емоции в невраждебна 
среда.; 

 Да се преодолеят грешни стереотипи в 
мисленето и поведението; 

 Да се заучат и репетират нови по-конструктивни 
модели на поведение; 

 Да се осмислят личните проблеми и да се 
осъзнаят съществуващите алтернативи за 
решаването им; 

 Да се развият умения за емпатично отношение 
към света и околните. 

  

  

 



НЕПЪЛНОЛЕТНИ И 

ПРОБАЦИЯ 

 От 2005г. до сега – средно 22000 

непълнолетни са изтърпели наказание 

„Пробация“; 

 Едва 10% от тях са с наложено наказание 

за актове на градско насилие; 

 Преобладаващи осъждания – кражби и 

грабежи. 

 



 80% - първо осъждане; 

 

 

 20% второ или поредно такова. 



ЕЛЕКТРОНЕН 

МОНИТОРИНГ 
 Европейски постановки 

 Препоръка на Комитета на министрите CM/Rec 
(2014)4  

 

 ЕН е по същество форма на контрол и ограничение, 
макар и не  цялостно лишаване от свобода, но в 
зависимост от това как се употребява, от момента, в 
който се използва в  наказателния процес и 
мерките, с които се комбинира, то може  да 
обслужва различни рехабилитационни, наказателни 
(наказателни или възпиращи) и обществено 
защитни цели. 

 



Проект «Засилване прилагането на пробационните 

мерки в съответствие с Европейските стандарти и 

система за електронен мониторинг 

Цели 
 

 

 Внедряването на системата за 
електронен мониторинг и 
подобряване на възможностите за 
прилагане на алтернативи на 
наказанието лишаване от свобода. 

 

 Разработване на адекватна правна 
рамка за прилагането на 
електронния мониторинг, 
съответстваща на европейските 
стандарти и най-добри практики. 

 

 Засилване на информираността по 
отношение на прилагането на 
алтернативи на наказанието 
лишаване от свобода. 

 

Целеви групи 

• Лица с наложено наказание пробация 
и условно-предсрочно освободени;   

       лишени от свобода – общо 180 

• Служители на ГДИН, магистрати  и 

        други заинтересовани страни – 380 

         участника. 

 



Обхват на проекта 
 180 осъдени на л.св. и 

пробация под електронно 
наблюдение 

 

 Обучени 320 магистрати 

 

 Обучени 68 служителя 

 

 Разработени две обучителни 
програми за магистрати 

 

 Проведени три информационни 
кампании с над 150 участника 

 

 



Предизвикателства свързани с резултатите от проекта 

 

 

 Актуализирана правна рамка и разширяване 
възможностите на алтернативните мерки в 
съответствие с добрите практики и европейски 
стандарти 

 Чрез пилотиране да се внедри системата за 
електронен мониторинг  

 Информиране и засилване ролята на 
магистратите  

 Политическа и обществена подкрепа 

 



 
Електронно наблюдение (ЕН) на  

Какво представлява? 

 

 Обичайно започва с определянето на 
ограничителен режим. Специална гривна се поставя 
около глезена на правонарушителя. Тя излъчва 
кодирани сигнали, които се приемат от устройство 
за наблюдение, което се разполага в близост до 
гривната. То от своя страна изпраща информация 
за получените сигнали (включително за нарушаване 
на наложения режим) към централизирана система 
за мониторинг.   

 Други използвани технологии са гласово 
разпозванване и GPS проследяване 

 Нарушенията обикновенно водят до пряка 
интервенция 

 

 



Два подхода на ЕН въведени 

 Г4С RF система за ЕН – RF Patrol – радиочестотно наблюдение 

 Контролира изпълнението на наложени ограничителни 
режими 

 Изменяем обхват на действие 

 GPRS GSM комуникация  

 Електронна гривна, подсигурена с вградено оптично влакно 
 

 Г4С Гласова верификация – Voice Patrol 

 Използва се за удостоверяване на присъствието 

 Системата генерира обаждания до утвърдени локации, в 
съответствие с определен график 

 Системата определя дали гласовия отпечатък  съвпада с 
предварително зададения гласов образец и дали обаждането 
се осъществява от определената за целта локация 

 






