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I. Представяне на Регионален фонд - ИГА
"Регионален фонд - ИГА", Пазарджик е създаден в началото на 2000 г. като продължение
на дейностите и програмите, реализирани от Фондация "Инициативи и гражданска
активност", регистрирана още през 1998 г., и в съответствие с новите реалности - разрастване
на програмните области и тематични полета, усъвършенстване на дейностите и разширяване
на партньорството.
Водеща идея
на организацията е да насърчава инициативи от местно, регионално и национална равнище и
значение, и да работи за подпомагане на развитието и прилагането на европейските
измерения в република България.
Мисия
на Регионален фонд - ИГА е превенцията на престъпността на регионално, национално и
международно
ниво.
За постигане на своята мисия организацията съдейства и подпомага осъществяването на
необходимите социални, икономически и правни реформи в страната;
Ценностите
на организацията се основават на европейските измерения на хуманизъм и спазване на
човешките права, на съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението
към човешката личност. Важна ценност за организацията е духовното и интелектуалното
развитие на личността на българина;
Управителен съвет
определя приоритетите в дейността и приема стратегически програми и планове. Текущите
решения се вземат от Експертен съвет. Изпълнителният директор най - малко веднъж на 6
месеца свиква УС. Изпълнителният директор сключва договори от името на фондацията.
Управителният съвет на организацията се състои от 7 души, двама от които изпълняват и
оперативни задачи.
Председател на Управителния съвет е Гергана Жулева – доктор по философия,
социолог, Председател на Фондация "Програма Достъп до информация"
Членове на съвета са:
Д-р Антонина Желязкова – антрополог, Председател на Управителния съвет на
"Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия";
Георги Димитров – магистър фармацевт, Президент на ООД “Фромвулеви”,
Изпълнителен директор на Управителния съвет на “Есенен университет по зависимости”;
Веселин Комарски – компютърен специалист;
Мариана Бойрикова – магистър филолог, експерт по библиотечно дело;
Димитър Русинов – магистър педагог, Председател на Център за интеграция на
криминално проявени и рискови групи.
Марина Манолчева – магистър по педагогика и журналистика, Изпълнителен
директор на организацията.
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Оперативен екип
1.

Изпълнителен директор е Марина Манолчева – Магистър по педагогика и
журналистика. Специализирала е двугодишна програма по пробация към
Университета в Централен Ланкашир, Великобритания. Участвала е в обучителни
визити за управление на НПО и мениджмънт на пробационни служби в Англия, Чехия,
Румъния и Латвия. Завършила е шестмесечна програма по застъпничество и лобиране
към Американската агенция за международно развитие с практическо обучение в
САЩ. Участвала в обучение за “Управление на качеството” към Тюф Норд, България.
Член е на Обществения съвет към Народното събрание. Автор е на много публикации
и издания.
2. Мениджър проекти е Димитър Русинов - ръководи програмната дейност на
организацията. Магистър по педагогика с 11 годишен опит като социален работник в
системата на затворите в България. Специализирал е двугодишна програма по
пробация към Университета в Централен Ланкашир - Великобритания. Участвал е в
обучителни визити за управление на НПО и мениджмънт на пробационни служби в
Англия, Румъния и Латвия. Завършил е шестмесечна програма по застъпничество и
лобиране към Американската агенция за международно развитие, участвал е в
обучение за "Управление на качеството" към ТЮФ НОРД, България. Автор е на много
публикации и издания. От 1999 година е Председател на Център за интеграция на
криминално проявени и рискови групи.

3. Управлението на човешки ресурси се ръководи от Емилия Велова – магистър юрист.
Специализирала е двугодишна програма по пробация към Университета в Централен
Ланкашир - Великобритания.
4. Офис мениджър на организацията е Весела Димитрова – магистър етнолог
5. Финансист на организацията е Николай Вълков – магистър по икономика
6. Мениджър по качеството е Мария Василева – бакалавър по педагогика.
Специализирала е двугодишна програма по пробация към Университета в Централен
Ланкашир.
7. Специализираните програми се ръководят от Петя Герова – бакалавър по социални
дейности. Специализирала е двугодишна програма по пробация към Университета в
Централен Ланкашир.
·
·
·

Към организацията работят постоянно и по часово координатори на проекти,
пробационни сътрудници, социални работници, психолози, педагози.
Работата на оперативния екип се консултира от експерти по психология, право,
социални дейности, социология, информатика.
Към организацията функционира постоянно Местен консултативен съвет,
включващ лидерите на основните институции и организации в Пазарджишки
регион.
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Екип от социални работници
Четирима социални работници на терен, които участват в реализацията на дейности
за намаляване рисковото сексуално поведение и инжекционните практики сред
комерсиалните сексуални работници.
Четирима социални работници, които участват в реализацията на дейности за
поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата,
употребяващи венозно наркотици.
Четирима активни социално – трудови посредници, работещи с осъдени и
освободени от затвора лица.

Визия на организацията в периода 2002 - 2004 година.
Създаване на устойчива гражданска структура, с постоянно развиващ и усъвършенстващ се
човешки ресурс, с осезателно влияние върху социално - икономическото развитие на област
Пазарджик и националната политика в областта на подпомагането на групи в неблагоприятно
социално положение, работата с правонарушители в обществото, превенция на наркоманията
и СПИН, човешките права, противодействието на корупцията.
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ОРГАНИЗАЦИОННА
СХЕМА

Управителен
съвет

Изпълнителен
директор

Мениджър
проекти

Офис мениджър

Мениджър по
качеството

Човешки ресурси

Счетоводител

Асистент на
офис мениджър

Координатор на
проект

Координатор на
проект

Координатор на
проект

Пробационни сътрудници, Социални работници, Педагози, Доброволци

Клиенти и ползватели
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Регионален фонд - ИГА е регистриран в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието като организация,
осъществяваща обществено полезна дейност.
Организацията е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане към
Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на следните
социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център и
Социален асистент.
Регионален фонд - ИГА е лицензиран в Държавната Агенция за закрила на детето
за предоставяне на следните социални услуги за деца:
- Център за социална рехабилитация и интергация на млади правонарушители и деца
от рискови групи;
- Социален асистент.

Общественото участие на Регионален фонд – ИГА
Регионален фонд-ИГА членува с право на глас във всички областни и общински
комисии, имащи отношение към превенцията на престъпността, реинтеграцията на
правонарушители, превенцията и рехабилитацията на наркомании и ХИВ/СПИН, социалното
подпомагане на уязвими групи в обществото.
Експерти на организацията участват в две Междуведомствени работни групи,
координирани от Министерство на правосъдието:
- за разработване на Национална стратегия и Програма за превенцията и
противодействието на асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и
непълнолетните;
- за разработване на законодателни промени и стратегия за въвеждане на пробационната
система в Република България (организацията разработи и предостави на Министъра на
правосъдието Концепция-предложение за законодателно въвеждане на пробацията в
България).
Регионален фонд ИГА бе избран да членува в Обществения съвет към Парламентарната
комисия по въпросите на гражданското общество към Народното събрание.
Организацията бе избрана да участва в Националната коалиция «Антидрога», в която
участват повече от 60 неправителствени организации в страната.
Регионален фонд ИГА е номинирана като организация “Пионер” на Международната
конференция “Пробация 2004” в Лондон организирана от Националния директорат по
пробация на Англия и Уелс.
Регионален фонд - ИГА е в процес на сертифициране по международния стандарт на
система за управление на качеството ISO 9001, като консултанти са експерти от германската
организация Тюф Норд Академия.
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Партньорства
Международни партньори
Британски съвет – British
Council, Bulgaria
Национален директорат по
пробация на Англия и Уелс National Probation Directorate
for England and Wales
Център за криминологични
проучвания и анализи,
Лондон – The Center for
Crime and Justice studies
(ISTD), London
Международен отдел на
Холандската пробационна
служба – International
contacts Dutch Probation
Service
Penal Reform International –
Международно движение за
пенални реформи
Отдел “Пробация и
превенция на
престъпността” към
министерството на
правосъдието, Естония Division of Probation and
Crime Prevention to the
Ministry of Justice, Estonia
Общинска администрация в
град Уест Бенд, САЩ

Национални партньоридържавни институции
Министерство на правосъдието Главна дирекция “Изпълнение на
наказанията”
Министерство на труда и
социалната политика

Местни партньоридържавни институции
Областен управител,
Пазарджик
Областна администрация,
Пазарджик

Агенция по заетостта

Общински съвет, Пазарджик

Централна комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

Общинска администрация,
Пазарджик

Национален център по
наркомании

Окръжен съд, Пазарджик

Национален съвет по наркотични
вещества

Районни съдилища в
Пазарджишки район Пазарджик, Панагюрище,
Пещера и Велинград

Затворите в Плевен, Белене, Бобов
дол, Бургас

Затвора в Пазарджик
Дирекция “Социално
подпомагане”, Пазарджик
Дирекция “Бюро по труда”,
Пазарджик
Регионална дирекция на
вътрешните работи,
Пазарджик
Районно полицейско
управление в Пазарджик
Местна комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни в община
Пазарджик

Фондът е регистриран в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20030613004
Сертификат за регистрация №35/12.06.2003 за предоставяне на социални услуги;
Банкова информация: ОББ АД , Пазарджик; Сметка в лева: 1018088110; Банков код: 20082418
Сметка в евро: 1403861919; Банков код: 20080023

8

Национални и местни партньори - неправителствени организации
Коалиция 2000, София
Международен център по
проблемите на малцинствата
и културните
взаимодействия, София
Програма “Достъп до
информация”, София
Фондация “Ресурсен
център”, София
Център за интеграция на
криминално проявени и
рискови групи, Пазарджик
Регионална агенция за
икономическо развитие,
Пазарджик
Ротари клуб, Пазарджик и
Ротаракт, Пазарджик
Сдружение “Помощ за деца
в риск”, Пазарджик

Център за обучение на магистрати,
София
Български център за нестопанско
право, София

Фондация “Инициатива за
здраве”, София
Есенен университет по
зависимости, София

Фондация за реформа в местното
самоуправление, София

Сдружение “Развитие на
личността и човешките
общности”, Плевен
Център за работа в
общността “Деметра”, Бургас

Институт за регионални и
международни изследвания,
София
Сдружение”Възраждане-2000”,
Пазарджик
Женско дружество”Мариола
Доспевска”, Пазарджик

Фондация”Човечност”,
Пазарджик
Сдружение “Човеколюбие”,
Пазарджик

Общински съюз на работодателите Индустриална стопанска
в системата на народното
асоциация, Пазарджик
образование, Пазарджик
Младежки парламент, Пазарджик Фондация “Отворено
общество”, София

Адрес

Гр. Пазарджик 4400
Бул. “Александър Стамболийски” № 8, п. К. 140
Тел./факс: 034/ 44 23 89
e-mail: office@iga-bg.org , iga@pazardjik.com
web-site: www.iga-bg.org
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Основна програмна схема на Регионален Фонд – ИГА

Програма “Пробация”

Програма “Не на дрогата и
ХИВ/СПИН”

Програма “Инициативи и
Гражданска активност”

Основна цел
Предпазване на обществото
чрез превенция на
престъпността и
реинтеграция на
правонарушители

Основна цел
Превенция и рехабилитация на
наркомании и ХИВ/СПИН

Основна цел
Развитие на гражданското
общество в България

Основни задачи
- Подкрепа на процеса по
въвеждане на пробационната
система в България;
- Разработване на
специализирани програми и
модели за работа с
правонарушители в
обществото;
- Обучение на специалисти за
работа с правонарушители в
обществото;
- Разработване и реализиране
на програми за превенция на
престъпността;
- Информационни дейности и
прояви за промяна на
обществените нагласи;
- Издателски дейности;

Основни задачи
- Реализиране на специализирани
програми за превенция на
наркомании и ХИВ/СПИН;
- Реализиране на програми за
намаляване на злоупотребата с
наркотици и рехабилитация на
зависими лица;
- Информационни, обучителни и
издателски дейности, насочени към
превенция и рехабилитация на
наркомании и ХИВ/СПИН;

Основни задачи
- Подкрепа на местни
инициативи и програми,
стимулиращи развитието на
гражданското общество;
- Подкрепа на национални и
международни инициативи за
противодействие на
корупцията;
- Подкрепа на младежки
инициативи и програми;
- Подкрепа на инициативи за
участие на обществото в
местното самоуправление;

Целеви групи
- Правонарушители;
- Представители на уязвими
групи в обществото;
- Представители на
институции и организации,
работещи с правонарушители
- Представители на
обществото;

Целеви групи
- Зависими лица;
- Представители на най-рисковите
групи в обществото;
- Представители на институции и
организации, работещи по тези
проблемите на наркоманиите и
ХИВ/СПИН;
- Представители на обществото;

Целеви групи
Представители на всички
местни институции и
организации
Млади хора от всички
възрасти
Представители на
обществото
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II. Устав на Регионален фонд - ИГА
УСТАВ
на Фондация “Регионален фонд – ИГА” – Пазарджик
Общи разпоредби
чл.1. (1) Фондация “Регионален фонд – ИГА”, наричана по-нататък фондацията е
юридическо лице за извършване на общественополезна дейност, определена като такава от
Общото събрание на 30.11.2001 г.
(2) Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след
вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в
Пазарджишкия окръжен съд.
(3) Фондацията, определена за осъществяване на общественополезна дейност, след
възникването си подлежи на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на
правосъдието в тригодишен срок от влизането на ЗЮЛНЦ в сила – 01.01.2001 г.
Наименование
чл.2. Фондацията е с наименование Фондация “Регионален фонд – ИГА” за
извършване на общественополезна дейност, което се изписва допълнително на английски
език REGIONAL FUND - IGA
Седалище и адрес
чл.3 Фондацията е със седалище гр.Пазарджик и адрес на управление гр.Пазарджик,
бул.”България” № 51.
Цели и средства за тяхното постигане
чл.4. (1) Фондацията има следните цели:
Фондацията преследва следните цели, основани на равноправна и демократична
основа:
а/
да създава модели за превенция на престъпността, корупцията, наркоманията,
СПИН;
б/
да създава социални модели и мрежа за интеграция и реинтеграция на
криминално проявени лица, осъдени на лишаване от свобода, пристрастени към наркотиците,
болни от СПИН, социално слаби и членове на малцинствени групи;
в/
да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна
реализация и себеизява;
г/
да подкрепя граждански инициативи, съдействащи за участието на обществото
в местното самоуправление и процесите на европейска интеграция;
д/
да съдейства и подпомага за осъществяването на необходимите социално
икономически и правни реформи в страната, свързани с горните цели.
(2)
Средства за постигане на целите на фондацията са :
а/
сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в
чужбина;
б/
организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и
международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите на фондацията;
в/
публикува материали в областта на своята дейност;
г/
обучава специалисти и екипи;
д/
разработва и прилага специализирани програми за мотивация, консултация,
обучение и образоване, квалификация и преквалификация, спорт, както и за други начини за
интеграция и реинтеграция на криминално проявени лица, осъдени на лишаване от свобода,
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пристрастени към наркотиците, болни от СПИН, социално слаби и членове на малцинствени
групи;
е/
изработва и реализира на иновационни и близки до младите хора програми,
дейности и прояви;
ж/
създава фондове за подпомагане и издръжка у нас и в чужбина на лицата, които
биха допринесли за постигане на целите на фондацията;
з/
участвува в национални и международни програми за превенция и борба с
престъпността, наркоманията, СПИН и др.
и/
осъществява благотворителна дейност;
й/

извършва и други дейности, свързани с целите по чл. 3./1/.

Определяне вида на дейност
чл.5. Фондацията се определя като фондация за осъществяване на общественополезна
дейност.
Предоставено имущество
чл.6. Предоставеното имущество на Фондацията е сумата от 20 /двадесет/ лева.
Органи на управление
чл.7. (1) Върховен орган на фондацията е Общото събрание (ОС).
(2) Функциите на Управителния съвет (УС) се изпълняват от три лица – членове на
фондацията.
(3) Поне веднъж годишно фондацията осигурява извършването на проверка на
дейността си от лицензиран експерт – счетоводител.
(8) ОС се състои от всички членове на фондацията.
Права на Общото събрание
чл.9. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на фондацията;
8. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на фондацията;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членски внос или на
имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на фондацията, които противоречат на закона,
учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фондацията;
13. взема и други решения предвидени в учредителния акт.
(1) Правата по ал.1, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на
фондацията.
(2) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на фондацията.
(3) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с учредителния акт.
(4) Решенията на органите на фондацията, които са взети в противоречие със закона,
учредителния акт или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат
оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на
фондацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не
по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Фондът е регистриран в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20030613004
Сертификат за регистрация №35/12.06.2003 за предоставяне на социални услуги;
Банкова информация: ОББ АД , Пазарджик; Сметка в лева: 1018088110; Банков код: 20082418
Сметка в евро: 1403861919; Банков код: 20080023

12

(5) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред Пазарджишкия окръжен съд от
всеки член на фондацията или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Свикване на Общото събрание
чл.10. (1) ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на
една трета от членовете на фондацията в населеното място, в което се намира седалището на
фондацията. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за
свикване на ОС, то се свиква от Пазарджишкия окръжен съд по писмено искане на
заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на фондацията, най-малко един месец преди
насрочения ден.
Кворум
чл.11. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При
липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Гласуване
чл.12. (1) Всеки член от ОС има право на един глас.
(2) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
(3) Упълномощаване по вземане на решения на ОС не се допуска.
Вземане на решения
чл.13. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.9, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се
вземат решения, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и
никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.
Клонове
чл.14. Фондацията може да учредява клонове.
Правомощия на Управителния съвет
чл.15. Управителният съвет
1. представлява фондацията, както и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
3. разпорежда се с имуществото на фондацията при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на фондацията;
6. определя реда и организира извършването на дейността на фондацията,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на фондацията;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно учредителния акт не
спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в учредителния.
Представителство
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чл.16. (1) Фондацията изразява волята си и извършва правни действия чрез своите
органи. Тя се представлява от председателя на УС, който може да упълномощава друг член от
УС да представлява фондацията.
(2) По съдебни спорове между фондацията и УС, съответно членове на УС,
фондацията може да се представлява и от избрани от ОС едно или няколко лица.
(3) Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на органа на
фондацията чрез своя представител или упълномощено от него лице.
Възникване, прекратяване на членството и ред за уреждане на имуществените отношения при
прекратяване на членството
чл.17.(1) Членуването в фондацията е доброволно.
(2) Нов член на фондацията се приема по молба на лицето до ОС чрез председателя.
ОС я разглежда на първото заседание след постъпването й.
(3) Когато ОС откаже приемането на нов член, нова молба за членуване може да се
подаде най-рано след една година.
(4) Всеки член има право да участва в управлението на фондацията, да бъде
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от
дейността му по ред, предвиден в учредителния акт.
(5) Членовете могат да правят имуществени вноски.
(6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде
предоставено другиму.
чл.18. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно изявление до ОС чрез председателя;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на фондацията;
5. при отпадане - самоизключване.
(7) Решението за изключване се взема от ОС, когато члена грубо нарушава закона,
учредителния акт или решенията на органите на фондацията.
(8) При не внасяне на установените имуществени вноски повече от 6 /шест/ месеца и
системно неучастие в дейността на фондацията, които се установяват по документи, членът
отпада т.е. се самоизключва.
чл.19. (1) Бившият член внесъл движимо или недвижимо имущество запазва
собствеността си върху него.
(2) При прекратяване на членството, внесеният членски внос не се възстановява.
(3) Всички допълнителни въпроси, породили се във връзка с имуществените
отношения при прекратяване на членството се уреждат с решение на ОС.
Срок
чл.20. Фондацията се учредява без срок.
Източници на средства
чл.21. Средства за издръжка на фондацията и неговата дейност се набират от следните
източници:
1. членски внос, чийто размер се определя от ОС с решение за всяка година;
2. постъпления от печатни издания;
3. дарения, завещания, спонсорство от трети лица в страната и чужбина;
4. стопанисване на движимото и недвижимо имущество на сдружението;
5. имуществени вноски - движимо и недвижимо имущество;
6. допълнителни вноски на членовете;
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7. заеми;
8. доходи от дейността;
9. средства от спечелени проекти от български и чуждестранни организации;
10. други постъпления.
Прекратяване
чл.22.(1) Фондацията се прекратява:
1. с решение на ОС;
2. с решение на Пазарджишкия окръжния съд, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред
или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал.1, т.1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван
или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава
ликвидатор.
Ликвидация
чл.23. (1) При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от председателя на УС или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор на е определен по реда на ал.2, както и в случаите на чл.22, ал.1,
т.2, той се определя от окръжния съдия при Окръжен съд - Пазарджик.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
чл.24. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на
фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване
първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на фондацията.
(2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бивши членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т.1-3;
5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия
– до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. когато лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват
вземането на решения.
Имущество след ликвидация
чл.25. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се
предоставя на Сдружение с нестопанска цел “Център за интеграция на криминално проявени
и рискови групи” – Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 55, ет.1, ап.1, БУЛСТАТ 112132434.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на община
Пазарджик, която е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно найблизка до целите на прекратената фондация общественополезна дейност.
чл.26. Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят
за задълженията на прекратената фондация до размера на придобитото.
Задължение за водене на книги
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чл.27.(1) Фондацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на ОС и
УС. Ръководещият заседанието на ОС и УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и
отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да
съдържа данни относно:
1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности
за набиране на средства;
3. финансовия резултат.
(2) Докладът за дейността на фондацията е публичен. Съобщението за неговото
изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в
бюлетина на централния регистър.
Ежегоден контрол
чл.28. (1) Фондацията е длъжна да представи до 31 май на всяка година информация за
дейността си през предходната година пред централния регистър.
(2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:
1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
3. информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ;
4. заверен годишен счетоводен отчет или проверка от лицензиран експертсчетоводител по чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ;
5. годишен доклад по чл.27, ал.2 от учредителния акт;
6. декларация за дължимите данъци, такси мита и други публични вземания;
7. промени в учредителния акт.
(3) При констатиране на закононарушения министърът на правосъдието уведомява
органите на прокуратурата и на държавния финансов контрол за извършване на проверки и на
предвидените в закона действия.
Текущ контрол
чл.29. Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за
обстоятелствата, подлежащи на вписване.
Заключителни разпоредби
§1. За неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите
на ЗЮЛНЦ, както и действащото законодателство в РБ.
30.11.2001 г.,гр.Пазарджик
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III. Годишен очет по основните стратегически цели
През 2003 година организацията работеше по своя Стратегия, включваща следните основни
стратегически цели (2002 - 2004):
§

Подкрепа на процеса по въвеждане на обществените санкции и мерки в България и
страните от Централна и Източна Европа;

§

Подкрепа и участие в процесите, свързани с превенция, лечение и рехабилитация на
наркоманиите на регионално и национално ниво;

§

Подкрепа на процесите за противодействие на корупцията;

§

Постигане на устойчивост чрез изграждане на институционалния капацитет на
организацията;

Стратегическа цел 1: Подкрепа на процеса по въвеждане на обществените санкции и
мерки
в
България
и
страните
от
Централна
и
Източна
Европа
Организацията продължи да играе ролята на национален лидер по популяризирането и
въвеждането в страната на обществените санкции и мерки като алтернатива на наказанието
лишаване от свобода.
През 2003 година Регионален фонд-ИГА завърши проект “Обучение на пробационни
сътрудници”, реализиран с финансовата подкрепа на Британски съвет и партньорството на
Международния институт за правонарушители със специални нужди, Университета на
Централен Ланкашир и Националния директорат по пробация на Англия и Уелс. На 18 март
2003г. директорът на Британски съвет, София - Иън Стюарт официално връчи сертификатите
на завършилите 20 пробационни сътрудници. На церемонията, която се проведе в офиса на
Британски съвет, присъстваха заместник министъра на провосъдието Марио Димитров,
директора на Главна дирекция «Изпълнение на наказанието» Петър Василев, представители
на посолствата на Великобритания и САЩ, донорски организации.
През цялата 2003 година организацията продължи реализацията на втори етап от
проекта “Пилотен пробационен център в Пазарджик”, финансиран от Британското
министерство за международно развитие.
Беше завършена цялостната структура на
пробационния модела в Пазарджик; бяха апробирани пилотни пробационни мерки (в рамките на
условно осъдени лица и освободени от затвора) с повече от 500 клиенти; беше развита и
утвърдена процедурата за взаимодействие между различни институции; продължи
популяризирането на пробацията на регионално и национално ниво; бе изградена устойчива
схема за информационно-образователна и издателска дейност – издадени 2 броя списания, 4ри брошури с международни стандарти, поддържан WEB site на проекта;
Един от важните резултати от проекта бе разработената “Концепция за законодателно
и институционално въвеждане на пробацията в България”, в която бяха обобщени резултатите
от проведените семинари и работни срещи с над 300 магистрати и представители на
институции.
В началото на годината бе извършена оценка на проектите за изграждане на пилотен
пробационен център в Пазарджик от двама експерти - Петър Василев от Министерство на
правосъдието и Сара Уинуин Сеин, старши пробационен служител в Националния директорат
по пробация на Англия и Уелс и преподавател в Университета в Нотингам. Бе дадена висока
оценка на извършеното от организацията и различните експерти.
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В рамките на своята информационно-образователна дейност Регионален фонд-ИГА
реализира още три проекта:
- проект "Информационни дни по пробация за магистрати" с финансовата
подкрепа на фондация "Отворено общество", София. Проектът бе осъществен в партньорство
с Центъра за обучение на магистрати. Бяха включени около 80 магистрати от Северна и
Южна България, които получиха информация за международните стандарти, свързани с
пробацията, проектите за промени в законодателните текстове, съдържателните аспекти на
пробационната
работа
и
българските
пилотни
пробационни
модели.
- от 9 до 15 март 2003 г. Регионален фонд – ИГА организира работна визита във
Великобритания, в която участваха заместник министърът на правосъдието - Марио
Димитров; директорът на ГД ”Изпълнение на наказанията” - Петър Василев и представители
на съдебната власт и местните институции от Пазарджик. Проектът се реализира с
финансовата подкрепа на Charity Know How и Британски съвет, София. Целта на визитата бе
участниците да се запознаят с работата на Пробационната система в Англия и Уелс и да се
подпомогне разработването на Концепция-предложение за развитието на пробационната
система в България. Посещението обхвана срещи със специалисти от Националния
директорат по пробация в Лондон, Кралски съд “Мидълсекс Краун” - Лондон, Магистратски
съд “Хайбъри Магистратс”- Лондон, Комисията по правосъдие за младежи - Лондон, Екип за
работа с млади правонарушители - Камден Лондон и Оксфорд, Пробационни центрове в
Свети Албанс и Бедфорд - Хертфордшир и Бедфордшир, Институт по криминология –
Оксфорд.
- От 31 май до 2 юни 2003 година в София съвместно с Британски съвет, София
Регионален фонд – ИГА проведе Международна конференция “Обмен на опит и успешни
модели за развитието на пробацията”. В конференцията взеха участие представители на
пробационни институции от Източна Европа, експерти от Англия и Уелс, Министърът на
правосъдието Антон Станков, зам. министърът на правосъдието Марио Димитров, български
и чужди специалисти.
Регионален фонд-ИГА участва активно и в разработването на новото законодателство,
свързано с въвеждането на пробацията в България. Експерти от Регионален фонд ИГА се
включиха в две междуведомствени работни групи, координирани от Министерство на
правосъдието:
- за разработване на Национална стратегия и Програма за превенцията и
противодействието на асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и
непълнолетните;
- за разработване на законодателни промени и стратегия за въвеждане на
пробационната система в Република България.
Организацията се включи активно и в създаването на Националната мрежа от
неправителствени организации ”Алтернативи на лишаването от свобода”, която си поставя за
цел да организира натиск за:
· Въвеждане на алтернативи на наказанието “лишаване от свобода”, законодателно и
организационно уреждане на пробацията
· Отстояване на спецификите на алтернативите на лишаването от свобода сред
обществото
· Разработване на цялостна визия за реформа на пенитенциарната система в България
· Улесняване обмена на информация и добри практики в областта на пробационната и
ресоциализационната дейност между НПО, работещи в тези области
· Изработване на общи критерии за качество на предоставените услуги от НПО в
рамките на изпълнението на алтернативите на лишаването от свобода
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През втората половина на 2003 година организацията получи финансиране за други
два проекта, свързана с въвеждането на алтернативни санкции и мерки. И двата нови проекта
позволяват разширяване на територията на Пилотния пробационен център и
експериментиране на нови форми и модели. Проект “Регионална пилотна програма за
пробационен надзор на непълнолетни правонарушители”(финансиран от Програма
“Гражданско общество” на Европейската комисия), който ще се реализира основно през 2004
година позволява въвеждане на работата с непълнолетни правонарушители в практиката на
пробационния модел. Проект “Модел на пробационна мрежа в област
Пазарджик”(финансиран от Институт Отворено общество), който също ще се реализира през
2004 година ще спомогне да се мултиплицира пробационния модел в съдебен регион
Пазарджик (Пазарджик, Пещера, Панагюрище и Велинград)
В края на 2003 година Регионален фонд-ИГА бе номиниран за международната
награда International Community Justice Award 2004 в категорията "Организация
Пионер". Наградата бе връчена на 29.01.2004 г. в Конферентен център "Кралица Елизабет ІІ"
- Лондон лично от Нейно Кралско Височество Принцеса Ана. Регионален Фонд - ИГА беше
единствената неправителствена организация, която спечели тази престижна награда.
Стратегическа цел 2: Подкрепа и участие в процесите, свързани с превенция, лечение и
рехабилитация на наркоманиите на регионално и национално ниво
През 2003 година Регионален фонд-ИГА продължи да работи по проблемите на
наркоманиите в България.
В областта на превенцията бе осъществен проект “Аз се уча да избирам”, финансиран
от Фондация “Католически служби за помощ”, България. Дейностите по проекта бяха
насочени към адаптиране към българските условия на тетрадка-наръчник, издание на
D.A.R.E. (Drug Abuse Resistant Education), предоставена на Регионален Фонд - ИГА от
партньорската на Пазарджик Община Уест Бенд, Уисконсин, САЩ. Същевременно бяха
обхванати 90 деца от 4 – 7 клас, които активно участваха в разработването на окончателния
вариант на тетрадката. Тетрадката-наръчник бе издадена 600 екземпляра.
От месец май 2003 година организацията бе одобрена за участие в проект
“Гражданското общество за намаляване на търсенето на наркотици-първична превенция и
ранна интервенция в Австрия, България, Словения, Унгария и Румъния”, който се реализира
от CARE, Фондация “Индекс” и Превантивно-информационен център по проблемите на
наркоманиите с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Двама представители на
организацията участваха в две обучения по проекта. Дейностите на проекта ще продължат и
през следващата 2004 година.
В края на 2003 година Регионален фонд-ИГА бе одобрен да изпълнява два от
компонентите - №4 и №6 (свързани с лицата, употребяващи венозно наркотици и
проституиращи мъже и жени) за община Пазарджик от Национален правителствен проект
“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ на Министерство на здравеопазването,
който е финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Освен
това организацията участва в работна група към Община Пазарджик, която ще изпълнява
същата програма по Компонент 7 « Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред
подрастващите и младежите в и извън училищна среда », като ще подпомага реализацията и
с информация и практически предложения при провеждането на превантивни програми. Тази
дейност ще започне да се прилага активно през 2004 година.
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Стратегическа цел 3: Подкрепа на процесите за противодействие на корупцията;
По тази стратегическа цел организацията се стреми да партнира на водещите
организации в България в тази област.
През 2003 / 2004 година Регионален Фонд – ИГА осъществява проект в рамките на
Коалиция 2000 за локален мониторинг на местната власт, местните медии и
антикорупционните инициативи на територията на Община Пазарджик, финасиран от
Център за изследване на демокрацията, София.
През 2003 година в рамките на проект “Информационен ден за популяризиране на
институцията омбудсман в Пазарджик” Регионален Фонд – ИГА проведе информационен
ден с около 100 участника от региона. Представен бе опитът на обществения посредник в
Община София, законодателството, свързано с въвеждането на омбудсман в България, както
и английската практика за омбудсман в затвора. Проектът бе финансиран от Център за
изследване на демокрацията, София.
В началото на 2003 година изпълнителният директор на организацията Марина
Манолчева участва в обучението «Застъпничество и лобиране», което се осъществи в
Международен център за демократично управление на Университета в Джорджия – Атина,
САЩ, с финансовата подкрепа на Агенция за международно развитие. Целта на обучението
бе: познаване и разясняване на различните нива на застъпничеството и лобирането в САЩ,
разработване на стратегии за практическо прилагане на техники за застъпничество и лобиране
в България и в контекста на възможните им приложения; засилено и по-добре информирано
гражданско участие при вземането на обществени политически решения.
Стратегическа цел 4: Постигане на
институционалния капацитет на организацията;

устойчивост

чрез

изграждане

на

Основната насока на тази дейност бе развитието на човешките ресурси на
организацията,
подобряването
на
условията
за
работа
и
развитието
на
междуинституционалните връзки.
А. Човешки ресурс
Организацията увеличи човешкия капацитет, като в момента разполага с 4 отделни
екипа с по 4 човека, които се специализират и работят по часово в различните програми с
двама постоянни консултанти. Работещите в офиса на пълно работно време са 9 човека.
Регионален фонд-ИГА разполага и със специалисти, които се включват периодично в
дейностите и проектите: юристи, социални работници, психолози и педагози, преминали през
различни обучения: съдебна поведенческа наука и пробация, клинична социална работа,
работа в екип, информиране и консултиране по проблемите на наркоманията и ХИВ/СПИН.
Екипите по различните програми се събират на екипни заседания един път седмично.
Организацията разполага и с консултанти по психология и психотерапия, които предоставят
информационни и практически консултации на работещите екипи.
Б. Материални дадености
През 2003 г. на първия етаж от сградата на Регионален фонд-ИГА бе обновена с 3
кабинета (които се използваха за реализация на различните програми). Техническото
оборудване се състои от четири компютърни системи, един принтер, един ксерокс, телефони
и факс апарат, постоянна интернет връзка и ел. поща.
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В. Между институционално сътрудничество
Организацията продължава доброто си сътрудничество с различни местни, национални
и международни организации:
1. С Британски съвет, София и Британското посолство в България – сътрудничество
при въвеждането на алтернативни санкции и мерки на лишаването от свобода в
България.
2. С всички държавни институции, които участват в Местния съвет към Пилотния
пробационен център – Областен управител, Окръжен съд, Прокуратура, РДВР,
Община Пазарджик, Бюро по труда, РЦЗ и Общинска служба за социално
подпомагане-подписано споразумение и протокол за конкретни взаимодействия;
3. Участие в две междуведомствени работни групи, координирани от Министерство
на правосъдието: във връзка с превенцията и противодействието на асоциалното
поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните и във връзка със
структурирането и организацията на пробационната система в Република България;
4. Участие в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества;
5. С Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи, Пазарджик
разработване на съвестни програми за реинтеграция на правонарушители;
6. С неправителствени организации от страната: Асоциация ”Деметра”, Бургас и
Сдружение ”Развитие на личността и човешките общности”, Плевен; Асоциация
“Интегриране в общността”, “Български център за нестопанско право”, София и
др.
7. С международни организации като Пинал Реформ Интернешенъл; Център за
криминологични проучвания и анализи, Лондон; Национален директорат по
пробация на Англия и Уелс.
8. Участието в Обществения съвет към Парламента – Комисия ”Гражданско
общество” е важна предпоставка за влиянието на организацията и през 2003
година.
През годината Регионален фонд ИГА редовно участваше в регионалното и национално
медийно пространство с цел предоставяне информация на обществеността както за
дейностите и реализирането от проектите на фонда, така и за резултатите. Бяха използвани
няколко вида представения на дейността на фонда: фокус групи, работни срещи,
индивидуални срещи, статии, радио и тв – интервюта.
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IV. Хронология на събитията
От месец януари 2003 г. стартира вторият етап на проект “Модел на пробационен
център”. Проектът е финансиран от Британско министерство за международно развитие
(DFID). Основната цел на втория етап е да бъде завършена цялостната структура на
Пробационния център в Пазарджик и практически да се апробират пилотни пробационни
мерки с различни групи правонарушители в рамките на съществуващото законодателство.
През януари 2003 г. Регионален фонд ИГА представи Модела на пробационен център
в Пазарджик пред депутати в Народното събрание, Комисия “Гражданско общество”;
На 4 и 5 февруари 2003 г. г-жа Сара Уинуин Сейн – старши пробационен служител в
Националния пробационен директорат на Великобритания и преподавател по пробация в
Университета в Нотингам, посети Регионален фонд – ИГА. Целта на посещението беше да се
направи оценка на работата по проект “Обучение на пробационни служители”, който се
финансира от Британски съвет, София и се реализира в периода 2001 – 2003 година.
От месец февруари 2003г. започна реализирането на Проект “Аз се уча да
избирам”, финансиран от Фондация “Католически служби за помощ” – България. Същността
на проекта е адаптирането и апробирането на пилотна програма за интерактивно обучение на
ученици от 4 – 7 клас с цел превенция разпространението на наркомании и насилие в
училище. За основа на програмата се използва тетрадка-наръчник, издание на D.A.R.E. (Drug
Abuse Resistant Education), предоставена на Регионален Фонд - ИГА от сержант Пол Покарски
от Полицейския департамент в Община Уест Бенд, Уисконсин, САЩ, с посредничеството на
Денис Мелвин от общинската администрация на Уест Бенд, която е побратимена с Община
Пазарджик.
През месец февруари 2003г. се проведе обучение «Застъпничество и лобиране» към
Международен център за демократично управление на Университета в Джорджия – Атина,
САЩ, с финансовата подкрепа на Агенция за международно развитие. В него участва Марина
Манолчева, Изпълнителен директор на Регионален фонд ИГА, Пазарджик. Целта на
обучението бе: познаване и разясняване на различните нива на застъпничеството и
лобирането в САЩ, разработване на стратегии за практическо прилагане на техники за
застъпничество и лобиране в България и в контекста на възможните им приложения; засилено
и по-добре информирано гражданско участие при вземането на обществени политически
решения.
На 20 и 21 февруари 2003 г. в град Сливен представители на Регионален фонд ИГА
участваха като обучители в семинар «Стимулиране на обществената подкрепа в региона на
Сливен за прилагане на пробацията като наказание без лишаване от свобода». Проявата бе
организирана от Клуб “Отворено общество” – Сливен с финансовата подкрепа на Фондация
«Отворено общество». Участваха съдии, прокурори, представители на административни
институции и адвокати.
На 25 февруари 2003 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се състоя
“Информационен ден за популяризиране на институцията Омбудсман в Пазарджик” по
проект “Въвеждане на Европейските стандарти за защита на човешките права: установяване
на институцията Омбудсман в България”, финансиран от Европейската комисия. Проектът се
управлява от Центъра за изследване на демокрацията, а проявата беше организирана от
Регионален фонд – ИГА. Като лектори участваха Красимира Натан, юрист – “Установяване
на институцията Омбудсман в Югоизточна Европа”; Светослав Георгиев, политолог –
“Законодателно уреждане на институцията Омбудсман в България – представяне на трите
предложения за законопроект за Омбудсман”; Антоанета Цонева, омбудсман на Община
София – “Установяване на институцията Омбудсман в София”; Димитър Русинов
“Омбудсман в местата за лишаване от свобода – гаранция за хуманна и ефективна
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пенитенциарна система”; Иван Аврамов, заместник-областен управител – “Предпоставки за
въвеждане на институцията Омбудсман в Пазарджик”.
На 28 февруари 2003г. в сградата на РДВР, Пазарджик се проведе работна среща на
активните социално-трудови посредници и пробационните сътрудници от Регионален фонд
ИГА с 40 районни инспектори към РПУ Пазарджик. На срещата полицейските служители
бяха запознати с наказанието пробация; с пробационните системи в Англия и Уелс, Бразилия,
Холандия и Естония; с дейността на Пробационния център в Пазарджик; с дейността на
активните социално-трудови посредници, които посредничат на лица, освободени от затвора,
при търсенето и намирането на работа.
От 9 до 15 март 2003 г. Регионален фонд – ИГА организира работна визита във
Великобритания. Посещението бе част от партньорски проект с Международния институт за
работа с правонарушители със специални нужди, Лондон, който се реализира с финансовата
подкрепа на Charity Know How и Британски съвет, София. Целта на визитата бе участниците
да се запознаят с работата на Пробационната система в Англия и Уелс и да се подпомогне
разработването на Концепция-предложение за развитието на пробационната система в
България. Участваха заместник министърът на правосъдието Марио Димитров; директорът на
ГД ”Изпълнение на наказанията” Петър Василев; изпълнителният директор на Регионален
фонд ИГА - Марина Манолчева; мениджърът по проекти на Регионален фонд ИГА - Димитър
Русинов; председателят на Окръжния съд в Пазарджик– Георги Шопов; председателят на
Районния съд в Пазарджик - Александър Александров; заместник областният управител на
Пазарджишка област - Иван Аврамов; кметът на Община Пазарджик – д-р Иван Колчаков,
Диана Велкова – психолог и Георги Митрев - юрист.
Посещението обхвана срещи със специалисти от Националния директорат по пробация
в Лондон, Кралски съд “Мидълсекс Краун” - Лондон, Магистратски съд “Хайбъри
Магистратс”- Лондон, Комисията по правосъдие за младежи - Лондон, Екип за работа с млади
правонарушители - Камден Лондон и Оксфорд, Пробационни центрове в Свети Албанс и
Бедфорд - Хертфордшир и Бедфордшир, Институт по криминология – Оксфорд.
На 18 март 2003г. с официалното връчване на сертификати от Директорът на
Британски съвет, София г-н Иън Стюарт, приключи 14-месечното обучение на 20
пробационни сътрудници от Регионален фонд ИГА. На церемонията, която се проведе в
офиса на Британски съвет, присъстваха заместник министъра на провосъдието Марио
Димитров, директора на Главна дирекция «Изпълнение на наказанието» Петър Василев,
представители на посолствата на Великобритания и САЩ, донорски организации.
Оценка на обучението и работата на първия Пробационен център в България
направиха двама независими специалисти - г-н Петър Василев от Министерство на
правосъдието и г-жа Сара Уинуин Сеин от Университета в Нотингам. Приветствие поднесе
зам.-министъра на правосъдието Марио Димитров.
На 11-13 април 2003г. се състоя Научна конференция с международно участие “Равен
шанс в образованието и социалната интеграция” към Пловдивския университет”Паисий
Хилендарски”. Марина Манолчева и Димитър Русинов от Регионален фонд ИГА направиха
презентация по време на конференцията на тема «Пробацията – инструмент за превенция на
престъпността». Участваха представители на академичната общност от цялата страна,
студенти и представители на НПО.
На 29 април 2003г. екипът на Регионален фонд - ИГА участва в обучение
“Управление на качеството – ISO-9001” (Организационен ред в предприятието; От
управление на качеството към тотално управление на качеството; Серия стандарти БДС EN
9000:2000 и други стандарти по управление на качеството; Системи за управление на
качеството -процесоориентиран модел; Документация по управление на качеството;
Психологически основи на човешката дейност; Комуникация; Презентация; Ръководене
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посредством модерация; Методи на груповата работа, стимулиращи качеството; Основи на
одита; Сертификация)
Организацията се сертифицира в Агенцията за социално подпомагане към
Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на следните социални
услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център и Социален
асистент.
През месеците май и юни 2003 се проведоха два информационни семинара с
магистрати от Южна и Северна България. Лектори бяха Димитър Русинов - ръководител на
Пилотен пробационен център в гр. Пазарджик; съдия Георги Шопов - председател на
Окръжен съд Пазарджик; съдия Петя Шишкова - съдия в Софийски градски съд, съдия
Цветанка Вълчева, Районен съд, Пазарджик и съдия Веселин Хаджиев, Районен съд, Пловдив,
участвали в практическо обучение в САЩ към Американската агенция за международно
развитие.
Марина Манолчева, изпълнителен директор на Регионален фонд ИГА, бе избрана за
член на Обществения съвет в парламентарната комисия "Гражданско общество" към
Народното събрание на Република България.Кандидатурата
бе предложена от 12
неправителствени организации, работещи в област Пазарджик.
На 22 май 2003 г. в гр. София, представители на Регионален фонд – ИГА се включиха
като участници в проект “ Гражданското общество за намаляване на търсенето на наркотиципървична превенция и ранна интервенция в Австрия, България, Словения, Унгария и
Румъния”- реализиращ се от CARE , фондация “Индекс” и Превантивно-информационен
център по проблемите на наркоманиите, София.
От 31 май до 2 юни 2003 година в София, хотел Родина се проведе Международна
конференция “Обмен на опит и успешни модели за развитието на пробацията”,
организирана от Британски съвет, София и Регионален фонд – ИГА, Пазарджик. В
конференцията взеха участие: Министърът на правосъдието Антон Станков, зам. министърът
на правосъдието Марио Димитров, български и чужди специалисти. Регионален фонд – ИГА
представи Концепция-предложение за законодателно въвеждане на пробацията в България.
Конференцията се водеше от Петър Василев, Директор на Главна дирекция “Изпълнение на
наказанията” и Марина Манолчева, изпълнителен директор на Регионален фонд – ИГА.
На 13 юни 2003г. се връчиха грамоти на ученици, участвали в тримесечна програма за
интерактивно обучение с цел превенция на наркомании и насилие в училище. Програмата е
част от реализацията на проект "Аз се уча да избирам" на Регионален фонд - ИГА. В
програмата бяха обучени 84 деца - 70 ученика от ОУ "Стефан Захариев", Пазарджик и 14 от
Социално - педагогическия интернат в гр. Брацигово. Включиха се студенти - доброволци от
ПУ
"Паисий
Хилендарски"
и
учители
от
двете
училища.
На 27 юни 2003г. в Заседателна зала на Областна администрация Пазарджик се
проведе Заключителна конференция по проект “Аз се уча да избирам”. На конференцията
бяха обобщени резултатите от проекта. В конференцията взеха участие представители на
Национален съвет па наркотични вещества, Общински съвет по наркотични вещества,
МКБППМН.
На 11 и 12 септември 2003 г. в гр. Созопол се проведе Регионална среща на тема
“Нови тенденции и най – добри практики в противодействието на младежката престъпност”, в
която взеха участие експерти от Франция, Германия и Англия, членовете на
Междуведомствената група за изработване на стратегия за реформа в системата на младежко
правосъдие и Плана за действие по приложението й, сред които са и представители на
Регионален фонд – ИГА.
На 19 септември 2003 година се проведе работна среща в затвора гр. Бобов дол за
включване в пробационния надзор на условно-предсрочно освободени от затвора . Дейността
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е част от проект “Модел на пробационен център в Пазарджик”, финансиран от Британско
министерство за международно развитие.
През ноември 2003 се проведе обучителен семинар на 20 неправителствени
организации, работещи в област Пазарджик на тема “Нови моменти в правния режим на
социалните услуги”. Семинарът беше организиран в заседателната зала на Областна
администрация от Регионален фонд – ИГА и Български център за нестопанско право, София.
През ноември 2003 Регионален фонд – ИГА бе номиниран за Международна награда
“Пробация 2004”, организирана от Националният директорат по пробация на Англия и Уелс.
Организацията е номинирана в категорията организация “Пионер”.
На 5 декември 2003г. в Пленарна зала на община Пазарджик се проведе
традиционния Форум "Ден на пробацията, 2003". Форумът се организира от Регионален Фонд
- ИГА съвместно с Окръжен съд и Районните съдилища в Пазарджишки съдебен район.
Водещ беше Георги Шопов, Председател на Окръжен съд вПазарджик. Поздравителни адреси
отправиха: Антон Станков, министър на правосъдието, г-жа Лиза Макманус, заместник
директор на Британски съвет, г-н Иван Евстатиев, кмет на Община Пазарджик, г-н Тодор
Попов, Председател на Общински съвет, Пазарджик. Представиха се резултатите на
Пилотния пробационен център в Пазарджик от Димитър Русинов и Марина Манолчева,
ръководители на Пробационния център. Проф. Здравко Трайков от Варненски свободен
университет и доц. Георги Митов от СУ "Климент Охридски" запознаха участниците с
Измененията и допълненията в НК и в ЗИН относно наказателното производство за налагане
на наказанието ПРОБАЦИЯ и Концепцията за структуриране и организация на
пробационната система в Република България. Присъстваха над 100 представители на
Министерството на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, съдии и
прокурори от Пазарджишки съдебен район, представители на финансиращи организации,
НПО и медии.
На 22 декември 25 ромски деца на освободени от затвора и лишени от свобода лица
получиха подаръци и лакомства по случай настъпващите коледни празници. Инициативата бе
на Регионален фонд - ИГА съвместно с Евангелска петдесятна църква, Пазарджик и адвокат
Лъчезар Кръстев, който беше осигурил лакомства за ромските деца. В инициативата се
включиха и детска театрална група от местна ромска неправителствена организация.
През декември 2003 Регионален фонд ИГА спечели конкурсите и започна
реализирането на проектите:
1. Проект “Регионална пилотна програма за пробационен надзор на осъдени непълнолетни
правонарушители”, финансиран по програма ”Развитие на гражданско общество 2001”,
Проект ФАР BG 0104.03.
2. Проект “Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик”, финансиран по правната
програма на фондация ”Отворено общество”, София.
Регионален фонд - ИГА спечели световна награда! Лично Принцеса Ана я връчи
на победителите! Регионален Фонд - ИГА беше единствената неправителствена
организация, която спечели престижната международната награда International
Community Justice Award 2004.
Наградата е в категория "Организация Пионер". Церемонията по връчването на
наградите се проведе на 29.01.2004г. в Конферентен център "Кралица Елизабет ІІ" - Лондон, а
наградата беше връчена на Марина Манолчева и Димитър Русинов от Нейно Кралско
Височество Принцеса Ана. Генералният директор на Националният Директорат по пробация
на Англия и Уелс Етни Уолис връчи на победителите и допълнителна парична награда от
1423 евро.

Фондът е регистриран в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20030613004
Сертификат за регистрация №35/12.06.2003 за предоставяне на социални услуги;
Банкова информация: ОББ АД , Пазарджик; Сметка в лева: 1018088110; Банков код: 20082418
Сметка в евро: 1403861919; Банков код: 20080023

25

V. Реализирани проекти:
Информационни дни по пробация за магистрати
Година
2003
Продължителност
6 месеца
Предмет и географски фокус на проекта Пазарджик
Общ бюджет
8140 USD
Партньори
Център за обучение на магистрати, гр.
София
Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество", София
Модел на пробационен център
Година
Продължителност
Предмет и географски фокус на проекта
Общ бюджет
Партньори
Източник на финансиране
Обучение по пробация
Година
Продължителност
Предмет и географски фокус на проекта
Общ бюджет
Партньори
Източник на финансиране

2002 – 2004
3 години (втори етап)
Пазарджик и национален обхват
за 1 - та година - 23 959 британски паунда
Британско министерство за международно
развитие (DFID)
2001 - 2003
14 месеца
Пазарджик
28 471,63 лева (управляван от ИГА)
Британски съвет, София, Международен
институт за работа с правонарушители
със специални нужди, Лондон
Британски съвет, София

Обучителна визита в Англия и разработване на концепция за Регионална
Пробационна Служба
Година
2003
Продължителност
1 година
Предмет и географски фокус на проекта Пазарджик и учебна визита в Англия
Общ бюджет
11 065 британски паунда
Партньори
Източник на финансиране
Charity Know How Fund
Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик
Година
2003 / 2004
Продължителност
12 месеца
Предмет и географски фокус на проекта 4 общини в област Пазарджик
Общ бюджет
Партньори

18 500 долара
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Източник на финансиране
Регионална пилотна
правонарушители
Година
Продължителност

Фондация ”Отворено общество”, София
програма

за

Предмет и географски фокус на проекта
Общ бюджет
Партньори
Източник на финансиране

пробационен

надзор

на

непълнолетни

2003 / 2004
8 месеца
Община Пазарджик
31 609,80 евро
Програма ФАР на Европейския съюз Развитие на гражданското общество 2001

Националната правителствена програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в
България “ на Министерство на здравеопазването
Година
2003 / 2004
Продължителност
Предмет и географски фокус на проекта Пазарджик
Дейности
Компонент №4 – « Поддържане на ниско
ниво на разпространение на ХИВ сред
интравенозните наркомани »
Компонент №6 – « Да се намали рисковото
сексуално
поведение
и
инжекционни
практики сред комерсиалните сексуални
работници »
Общ бюджет
Партньори
Източник на финансиране

Глобален фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза
и
малария
чрез
Министерството на здравеопазването
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VI. Финансов отчет за 2003 г.
Фондация “Регионален фонд – ИГА”, гр. Пазарджик
Отчет за приходите и разходите за 2003 г. за нестопанска дейност
Сума в хиляди лева
Наименование на приходите

2003

2002

Приходи от дейността

131

122

Приходи от регламентирана дейност

131

122

Приходи от дарения под условие

129

120

2

2

Общо разходи

124

120

Разходи за дейността

123

120

123

120

Други приходи

Наименование на разходите

Административни разходи
Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Резултат от дейността

1
1
7
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Фондация “Регионален фонд – ИГА”, гр. Пазарджик
Счетоводен баланс към 31.12.2003 г.

Сума в хиляди лева
АКТИВ

2003

2002

Дълготрайни ( дългосрочни ) активи
Краткотрайни (краткосрочни) активи
Материални запаси
Краткосрочни вземания
Краткосрочни финансови активи
Парични средства
Парични средства в брой
в т. ч. левова равностойност на чуждестранна валута
Парични средства в безсрочни депозити

17

10

8
6
9

10

17

10

Общи резерви

9

2

Краткосрочни пасиви

8

8

Задължения към доставчици и клиенти

1

Задължения към персонала

1

1

Задължения към осигурителни предприятия

1

1

Сума на актива
ПАСИВ

Приходи за бъдещи периоди и финансирания
Други краткосрочни задължения
Сума на пасива

6
5
17

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------

Изпълнителен директор – Марина Манолчева

Счетоводител – Николай Вълков
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VІI. Таблица за участниците в дейности
вид на дейността

участници

1. Работа с правонарушители
Предсъдебни доклади

12

Условни присъди

97

Програми

266

Проучвания

122

Освободени затворници

130

Клиенти в затвора

52

Клиенти от рискови групи

14

Общо правонарушители

693

2. Участници в превенционни програми
Ученици 4-7 клас

90

Общо участници в превенционни програми

90

3. Участници в семинари и обучения
Съдии и прокурори

103

Представители на местната власт

32

Представители на институции

80

Представители на НПО

23

Представители на медии

30

Общо участници в семинари и обучения
ОБЩО УЧАСТНИЦИ

268
1051
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VIII. Списък на изданията през 2003 г.
Ø Собствени издания
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Застъпническа кампания за превенция, лечение и
рехабилитация на наркомании”, 2002
В книгата е описан опита от провеждане на застъпническа кампания за приемане на
Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в град
Пазарджик. Кампанията е осъществена в периода октомври 2001 година - март 2002
година от дванадесет неправителствени организации от Пазарджик, обединени като
Коалиция “За живот без дрога”.
Русинов, Д.; Манолчева, М., ПРОБАЦИЯ, книжка1, 2002
Русинов, Д.; Манолчева, М., ПРОБАЦИЯ, книжка 2, 2003
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Пътеводител на затворника”, второ преработено издание,
2003
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Да се предпазим от дрогата и насилието”, 2003
Изданието представлява работна тетрадка, превод от американско издание на D.A.R.E
(Drug Abuse Resistant Education), специално адаптирана към българските условия от екип
на ИГА. Тетрадката се използва за провеждане на програма за първична превенция сред
ученициот 4 до 7 клас. Целта на това издание е да формира в участниците поведение,
което ги предпазва от риска да посегнат към наркотиците и умения да казват "не" в
трудни ситуации. Освен това тетрадката предоставя информация за основните
наркотици, затова как те действат на организма и на психиката, до каква зависимост
водят, как се лекуват зависимите и колко време продължава това.
“Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България”- под редакцията
на Русинов, Д.; Манолчева, М.,
Изданието представлява сравнително проучване на европейските пробационни системи и
конкретни предложения за законодателно въвеждането на пробацията в България,
обобщаващи мненията на над 200 представители на съдебната система, местната власт и
местните институции в България.
Поредица «Международни стандарти за прилагане на обществените санкции и мерки
като алтернатива на лишаването от свобода» - включва 4 отделни брошури

Ø Партньорски издания
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Пътеводител на затворника”, ЦИКПРГ 2001
Изданието е, насочено да подпомогне лишени от свобода лица в периода преди и след
освобождаване от затвора.
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Партньори в социална рехабилитация на малолетни и
непълнолетни правонарушители”, ЦИКПРГ 2001
Изданието обобщава опита на Център за интеграция на криминално проявени и рискови
групи Пазарджик в работата с млади правонарушители.
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Русинов, Д.; Манолчева, М., “Програми за работа с лишени от свобода и освободени от
затвора”, ЦИКПРГ 2002
Книгата представлява обобщена информация за реализираните и апробирани програми за
ресоциализация на правонарушители в затвора и непосредствено след освобождаване.
Изданието е насочено към специалисти и експерти, работещи с лишени от свобода лица и
освободени от затвора.
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Съдебната система в България и Холандия”, ЦИКПРГ
2002
В книгата са разгледани паралелно съдебните системи на България и Холандия. Представени
са последователно основните моменти в правосъдието на двете страни.
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Как работи Холандската Пробационна Система ?”,
ЦИКПРГ 2002
Разгледана е общата картина на ситуацията в страната и предпоставките за въвеждане
на обществени санкции и мерки в България. Включен е подробен анализ на Община
Пазарджик като средностатистическа община за страната и нейните възможности за
приложение както на пробацията, така и на другите алтернативи на лишаването от
свобода. Във втората част е представена информация за Холандската пробационна
система.
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Доклад за състоянието на социалните услуги по
отношение на освободените от затвора лица”, ЦИКПРГ 2003
Публикацията си поставя за цел да направи анализ на достъпа до социални услуги на една от
най-рисковите групи в нашето общество – тази на бившите затворници. Този първи по рода
си Доклад е част от проект “Хоризонти – система за информация и социална подкрепа на
бивши затворници”, който се реализира в периода ноември 2002 – септември 2003 година с
финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС на Европейския съюз в три региона на
страната –Пазарджик, Плевен и Бургас.
Русинов, Д.; Манолчева, М., “Общо ръководство за приложение на социална система
“Хоризонти”, ЦИКПРГ, 2003
Изданието представлява практическо ръководство за прилагане на система за
предоставяне на социални услуги на бивши затворници. Система «Хоризноти» е
разработена съобразно съществуващото законодателство в страната и съдържа 5 основни
модула.
“Обмен на опит и успешни модели за развитието на пробацията”, 2003, Британски
съвет, София; Регионален Фонд – ИГА,
Изданието обобщава материалите от проведената в периода 31 май – 2 юни 2003 година
Междунордна конференция под същото наименование.
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IX. Списък на медийните изяви през 2003 г.
МЕДИЯ
Българска национална телевизия – Канал 1

БРОЙ УЧАСТИЯ

bTV

2

Българско Национално Радио
Българско Национално Радио Пловдив
Вестник “Труд”
Вестник “24 часа”
Вестник “Марица”, Пловдив
Телевизия “Евроком”
Пловдивска Обществена Телевизия
Вестник “Виделина”, Пазарджик
Вестник “Знаме”, Пазарджик
Вестник “Пазарджишка Марица”
Телевизия “Кабелсат”
Телевизия “Телекабел”
Радио “Пазарджик”
Радио “Алматея”

05.2004 г.

3
8
3
2
1
10
1
3
15
22
10
22
20
2
15

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/МАРИНА МАНОЛЧЕВА/
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РЕГИОНАЛЕН ФОНД - ИГА БЛАГОДАРИ НА
ВСИЧКИ СВОИ ДОНОРИ:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Фондация “Отворено общество”, София, България
Институт “Отворено общество” Ню Йорк, САЩ
Институт за конституционна и правна политика COLPI, Будапеща,
Фондация "Център за изкуствата Сорос", София, България
Британско министерство за международно развитие (DFID), България
Британски съвет, София, България
Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа
Charity Know How, London
Държавна агенция за младежта и спорта, София
Програма за развитие на ООН- програма UNAIDS в България
Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP
Институт за регионални и международни изследвания по програма
"Демократична мрежа - 2"(Институт за Устойчиви общности")
Католически служби за помощ, България
Каритас, България
Център за изследване на демокрацията, София, България
Международен център по проблемите на малцинствата и културните
взаимодействия, София, България
Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права", София,
България
Европейска комисия, Програма ФАР, България
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