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Отчет`2005

Увод
Изминалата 2005 година бе успешна за организацията. Фонд ИГА продължи да развива
своите основни програми като разшири и задълбочи значително основните сфери на дейност.
Когато правим анализ на изминалата година трябва да очертаем няколко основни
направления, в които Фонд ИГА има присъствие както на национално, така и на
международно ниво.
На програмно ниво организацията продължи да развива своите основни програмни
области, които са свързани с основната мисия на организацията: превенцията на
престъпността.
И през 2005 година продължихме подкрепата на процеса по въвеждане на пробацията в
България. Това се осъществи в няколко посоки. Като продължение на информационнообразователните дейности на ИГА беше реализирано първото мащабно издание, найсериозното до момента в тази област у нас: книгата „Пробация и пробационни служби.
Европейски перспективи.” Изданието бе осъществено с подкрепата на проф.Антон ван
Калмтот, един от водещите експерти в Европа. Бяха издадени и още няколко важни издания в
областта на пробацията, между които с особено значение е „Ръководство за работата на
пробационните съвети”.
Организацията продължи усилията да разработва модел на взаимодействие с
новоизграждащата се пробационна система в страната. През отминалата година бе внедрен
модела на Дневен пробационен център, който се явява доставчик на услуги на Пробационната
служба в рамките н наказанието пробация. Все повече лица и организации, работещи в
областта на пробацията се обръщат към ИГА за консултанска и обучителна помощ (над 30
писмени и устни молби). Това е показателен факт за нарасналото влияние на организацията в
тази област.
В началото на 2005 година организацията беше приета за член на Постоянната
конференция по пробация към Европейския съюз (CEP), най-голямата европейска
организация в тази област. През месец октомври двама представители на ИГА участваха в
международната конференция в Лилехамер, Норвегия – първо участие на форум на CEP
Probation.
Друга важна област на дейност през 2005 година бе превенцията на младежката
престъпност. След участието на организацията в работната група по изготвяне на
„Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и
престъпленията на малолетни и непълнолетни 2003-2006”, приета с Решение № 17 на
Министерския съвет от 13 януари 2003 г. и Плана за нейното изпълнение (приет на 27
ноември същата година), бяха поети няколко конкретни ангажименти за изпълнение. През
2004 година бе разработена регионална програма за пробационен надзор на непълнолетни
правонарушители. В средата на 2005 година Фонд-ИГА стартира двугодишен проект за
подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията на младежката
престъпност. Този проект е с национално значение и ще бъде реализиран в 6-те планови
региона на страната. В рамките на дейностите е включено популяризиране и
експериментиране на конкретни инструменти и практики от английската система за
противодействие на младежката престъпност.
В областта на превенцията на младежката престъпност организацията участва като
партньор на Фондация „Гражданство”, Пловдив в реализацията на проекта „Дневен
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пробационен център за предоставяне услуги на млади правонарушители”, в който предостави
своята експертиза в тази област. През 2005 година организацията бе
партньор на Фондация „Всяко дете”, София в управлението на Комплекса за социални
услуги на деца и семейства (КСУДС) в Пловдив. Тази дейност се реализира при голям
интерес от страна на работещите в този център.
Още от самото си създаване организацията работи в областта на реформата в
пенитенциарната система на страната. През 2005 година бе финализиран партньорски
проект с Penal Reform International, който на практика постави началото на едно трайно
сътрудничество, продължаващо активно и сега чрез нови два проекта. На практика ИГА се
явява основен партньор на тази голяма организация за България. В рамките на реализирания
през 2004-2005 година проект бяха адаптирани 4 специализирани програми в 4 български
затвора и същевременно бяха обучени 60 представители на затворническата администрация
да прилагат тези програми. Важен елемент на този проект бе изградената
междуинституционална мрежа за ресоциализация на лишени от свобода лица. Като
продължение на тези дейности през 2005 година бе разработен проект с организацията PSW
Consultancy от Холандия, насочен към предоставяне на подкрепа на бивши затворници към по
успешна реализация на пазара на труда. Това бе първия проект, финансиран по програма
MATRA, в който участва организацията и една отлична възможност за изграждане на трайно
партньорство с подобни организации от Холандия. Дейностите ще се реализират основно в
периода 2006-2007 година и ще обхванат няколко региона и затвори в страната: Пазарджик,
Бобов дол, Плевен, Белене, Враца.
През 2005 година съвместно с Център за интеграция на криминално проявени и
рискови групи организацията участва и проект по програма Сократ, Грюндвик 1 за
ресоциализация на бивши затворници чрез разработване на специализирани образователни и
обучителни програми.
От началото на 2005 година организацията стана член на EOEF-European Offender
Employment Forum, което предоставя допълнителни възможности за реализиране на проекти в
тази област.
През 2005 година се утвърди една друга успешна насока в работата на организацията
„Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. В двата компонента, за
инжекционно употребяващи наркотици и за проституиращи жени и мъже, участват 8 аутрич
работника, разпределени в два екипа. През 2005 програмата укрепна, екипите придобиха
самочувствие, клиентите се увеличаха двойно и бе получена висока оценка от донора Глобалния фонд за превенция на ХИВ/СПИН, туберколоза и малария и екипа на
Министерство на здравоопазването.
През 2005 година организацията успя да развие традиционната си програма
„Гражданска активност срещу корупцията” в региона на Пазарджик и постигна няколко
занчими успеха. По инциатива на организацията бе институционализирана фигурата на
обществен посредник в община Лесичово, община Пазарджик и община Батак. В още три
общини под влияние на организацията Общинските съвети са стартирали процедури за избор
на обществен посредник. Освен това през 2005 година бе създадена и фигурата на
Граждански посредник, получила голяма популярност в града и региона. Организацията
поведе поредната успешна застъпническа кампания, създавайки Областен обществен съвет по
корупция, който заработи активно в края на 2005. Фонд ИГА партнира на Институт Отворено
общество при провеждането но мониторинг на разпоредителните сделки на Общинските
съвети в Панагюрище и Пещера.
В края на 2005 година стартира и проект „Отворен съд” съвместно с Окръжен съд
Пазарджик, като още в началото бе избран PR на съда и бе подготвен офис за неговата работа.
През 2006 година проекта ще се развие с приемането на медийна стратегия за по-голяма
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прозрачност в работата на съдиите, ще бъде изготвена интернет страница на съда, ще се
издадат информационни материали и ще се организират няколко инциативи като „Дни на
отворени врати”.
През изминалия период организацията реализира няколко мащабни инициативи.
Завърши ремонта на цялата сграда, предоставена от Общински съвет в Пазарджик. По този
начин всички помещения станаха пригодни за функциониране. Извършеното газифициране
позволи използването на базата целогодишно. Освен това беше преоборудвана техническата
база с нови мебели, компютри, копирни машини и др.
Друга важна иницитава на организацията бе създаването на социално предприятие,
включващо Център за обучение и квалификация и Трудова борса „ЕНТЕР. По този начин бе
завършена цялостната структура на модела за услуги на правонарушители, в който влиза и
Центъра за социални услуги, функциониращ от 1999 година. Част от социалното предприятие
бе оборудването на компютърен кабинет, който организира първите курсове в края на
годината.
През изминалата година екипът на организацията набъбна на 10 души на пълно
работно време и 10 души на почасово работно време. Всички преминаха през множество
обучения и практически семинари. Управлението на организацията придоби и нова
структура. Бяха формирани два основни отдела: Проектен и Екип на социалното предприятие.
С приключването на 2005 година организацията приключи успешно първия си
стратегически цикъл 2000 - 2005 година. От началото на 2006 година започна разработването
на нов Стратегически план за 2006-2010 година.
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Отчет`2005

Представяне

Фонд за превенция на престъпността - ИГА е независима професионална организация, чиято
мисия е намаляване на престъпността и повишаване на общественото участие в този процес
на национално и международно ниво.
За реализацията на своите цели организацията разработва и внедрява експериментални
програми и модели; развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и
издателски дейности; извършва наблюдение и мониторинг на институциите и структурите,
работещи по проблемите на престъпността; провежда застъпнически дейности в полза на
целевите групи, с които работи; чрез своите структури организацията предоставя социални
услуги на млади и възрастни правонарушители.
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;
Награди




Фонд - ИГА спечели престижната Международна награда за
организация “Пионер” на Международната конференция “Пробация
2004” в Лондон, организирана от Националния директорат по пробация
на Англия и Уелс.

Фонд - ИГА спечели първа награда за принос в областта на свобода на
информацията. Наградата е в категорията "Неправителствена организация,
най-активно използвала Закона за достъп до обществена информация" в
конкурс, организиран от Програма Достъп до информация (ПДИ).

Фонд за превенция на престъпността - ИГА е регистриран в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на
правосъдието като организация, осъществяваща обществено полезна
дейност (№ 20030613004 от 13.06.2003 г.);
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е регистриран в Агенцията за социално
подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на
социални услуги за правонарушители (Удостоверение № 35 от 12.06.2003);
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Фонд за превенция на престъпността - ИГА е лицензиран в Държавната агенция за
закрила на детето за предоставяне на социални услуги на деца (Лиценз №0050 от
17.11.2004);
Управителен съвет
Определя приоритетите в дейността и приема стратегически програми и планове.
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”;
 Марина Манолчева - магистър по педагогика и журналистика, изпълнителен директор
на организацията
 Мариана Бойрикова - магистър филолог, експерт по библиотечно дело, PR специалист;
 Димитър Русинов - магистър педагог, председател на Център за интеграция на
криминално проявени и рискови групи.

Екип
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, Латвия, Русия, Норвегия,
Франция, Холандия. Завършила е шестмесечна програма по
застъпничество и лобиране към Американската агенция за международно
развитие с практическо обучение в САЩ. Ръководител на над 25 проекта,
лектор и обучител в областта на пеналната система, младежкото
правосъдие, пробацията, социални услуги на правонарушители, автор на
издания и публикации.
Програмен директор 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, Латвия, Чехия, Русия, Норвегия, Холандия. Завършил е
шестмесечна програма по застъпничество и лобиране към Американската
агенция за международно развитие. Ръководител на около 40 проекта,
лектор и обучител в областта на пеналната система, младежкото
правосъдие, пробацията, социални услуги на правонарушители, автор на
издания и публикации.

7

Мариана Бойрикова - магистър филолог, PR, издателска дейност,
координатор «Национални проекти». Автор на 5 библиографски издания.
Редактор и един от двамата съставители на периодично издание
(приложение) „Пазарджик. Градът и общината”. Автор и ръководител на 10
проекта за външно финансиране за Регионална библиотека – Пазарджик.
Автор на сценарий за 10-минутен филм - импресия за Пазарджик „Денят на
един град”. Автор на над 20 публикации в периодични издания, свързани с
обществения живот, литературата и библиотечно-информационното
обслужване. Участвала е в разработката на 3 проекта по програма
«Гражданско общество», координатор на дейностите по 5 проекта.
Квалификация в областта на PR-а.
Николай Вълков - магистър по икономика; финансист на организацията.
От 8 години се занимава с консултации и счетоводство на НПО и бизнес
структури. Разработил и защитил пред финансиращи организации 28
инвестиционни проекта в сферата на агробизнеса, които са привлекли в
региона на Пазарджик над 550 000 лева инвестиции. Участвал в
разработването на всички проекти (22) на организацията през последните
две години, в тяхното успешно реализиране и отчитане пред донорите .
Сертифициран вътрешен одитор на системи за управление на качеството
/документооборот/ по ISO 9001.
Андрей Момчилов – магистър по право, юрисконсулт, мениджър
«Международни проекти». Участвал в разработката на над 10 проекта.
Координатор на дейностите по 5 международни проекта. Преминал
следните квалификации: Обучение в “Социална интеграция на освободени
от затвора”, Нанси, Франция ; Обучение на обучители от експерти на Борда
за младежко правосъдие на Англия и Уелс „Ефективни практики в областта
на младежкото правосъдие. Междуинституционално сътрудничество”;
Участие и презентация на международна конференция „Младежкото
правосъдие в източна и югоизточна Европа”, 14-16 септември 2005,
Кишинев, Молдова; Обучение на обучители „Образование по права на човека за млади хора”
(по методологията Компас на Съвета на Европа) – сертифициран обучител; Участие в
конференция „Правосъдие и сигурност в разширена Европа. Предизвикателствата пред
България”, 3 декември 2005, София, България ; Сертифицирано обучение по застъпничество
на Фондация за развитие на гражданското общество – Унгария.
Валентина Гешева - бакалавър по социални дейности, ръководител на
Център за социални услуги към организацията. Квалификации: Социалнопсихологическа работа с малолетни, непълнолетни и възрастни
правонарушители; Програми за психосоциална подкрепа, фамилно
консултиране, професионално ориентиране и трудова мотивация; Работа
на терен с инжекционно употребяващи наркотици лица.
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Олег Комсалов- магистър по социология, ръководител на Център за
обучение и квалификация към организацията. Квалификации: Обучение за
работа на терен с рискови групи - проституиращи мъже и жени; Обучение
за социална работа с правонарушители.

Анна Муховска – офис мениджър
Бакалавър по социология. Текущо обучение за магистър по масови
комуникации и журналистика.

Пенка Тодорова - трудов посредник, ръководител на Трудова борса
”ЕНТЕР” към организацията. Квалификации: Обучение за работа на терен с
рискови групи - проституиращи мъже и жени; Обучение за социална работа
с правонарушители.

Център за социални услуги
Социалният център е психо-социална служба, чиято дейност е насочена към превенция на
проблемно поведение сред малолетни, непълнолетни и възрастни правонарушители,
съдействие при решаване на широк кръг от проблеми на лица и семейства.
Екипът на социалния център се състои от ръководител, супервизор и социални работници
(педагози, психолози). Всички те са преминали специализирани
обучения за предоставяне на социални услуги.
През 2005 година са предоставени общо 570 социални услуги на
клиенти на центъра. Услугите касаят: посредничество, асистиране и
консултиране при решаване на семейно-битови, здравни, жилищни,
психологически, образователни, юридически и трудови проблеми.
Социалните услуги включват освен работа с клиенти и добри
работни отношения с институции и организации.
Има подписани споразумения за насочване на клиенти към организацията с МКБППМН и
ОЗД към ДПС – Пазарджик. Проведена е и работна среща с МКБППМН - гр. Септември за
предоставяне на социални услуги на деца с наложена мярка от ЗБППМН.
По повод на обучения в социалната сфера до края на 2005 г. в КСУДС - Пловдив са
проведени две обучения за работа с деца с поведенчески проблеми, като основни лектори по
темата са представители на организацията, както и доц. В. Велинов и Д. Велкова, които са
супервизори и консултанти на социалния екип във Фонд ИГА.
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Социалният център има двама доброволни клиенти, които ползват социални услуги под
формата на психологически консултации. Това са лица, непринадлежащи към целевите групи,
но имащи проблеми в междуличностните взаимоотношения.

Екип на

Ц е н т ъ р за с о ц и а л н и у с л уг и - ИГА

-Социални асистенти – работещи с млади и възрастни правонарушители
-Сътрудници на терен (аутрич), които участват в
реализацията на дейности за поддържане на ниско ниво на
разпространение на ХИВ инфекцията сред лица,
употребяващи венозно наркотици.
-Сътрудници на терен, които участват в реализацията на
дейности за намаляване рисковото сексуално поведение и
инжекционните практики сред проституиращи жени и
мъже.
Експертен съвет към ИГА: доц.Владимир Велинов началник специализирана експертна Клиника по съдебна
психиатрия и съдебна психология в Университетска
специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум";
доц.Павлина Петкова - доцент по клинична психология, доктор по клинична психология в
Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология в Университетската специализирана
болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св.Наум"; д-р Росанка Венелинова
- психиатър, изпълнителен директор на Център "Надя"; Константин Томанов - юрист,
секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, преподавател в ПУ"Паисий Хилендарски"; гл.ас.Георги Митов преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на Софийския университет
"Св.св.Климент Охридски".

П о-в а ж н и

резултати

(постигнати в периода 1999 – 2005 г.):
- Създададе първия Пробационен център в страната;
- Обучи първите 20 пробационни специалисти;
- Разработи Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България;
- Проведе 30 информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 участници
(съдии, прокурори, следователи, полицаи, представители на местната власт и НПО);
- Проведе две обучителни визити във Великобритания и една международна конференция в
България за популяризиране на пробацията;
- Внедри модел за предоставяне социални услуги на правонарушители в няколко региона на
страната;
- Предостави различни услуги на 700 условно осъдени лица; 500 затворници и освободени от
затвора; 100 непълнолетни правонарушители и 50 техните родители;
- Проведе застъпническа кампания, в резултат на която бе приета втората в страната
Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в Пазарджик;
- Реализара регионална програма за превенция разпространението на наркотици с участието
на повече от 2000 деца от област Пазарджик;
- Внедри два компонента на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
(сред лицата, употребяващи венозно наркотици и сред проституиращи жени и мъже) в
региона на Пазарджик;
- Реализира поредица от антикорупционни инициативи: информационни дни, мониторинг на
корупционни практики; а от началото на 2005 година стратира проекти за
институционализирането на обществени посредници в три общини на Област Пазарджик;
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- Издаде повече от 50 специализирани издания, годишни доклади, ръководства, брошури и
информационно-рекламни материали;
- През юли 2005 г. в сградата на Фонд за превенция на престъпността ИГА се откри Център за
социални услуги;
- Инициира създаването и приемането от Общинските съвети в общините Пазарджик,
Панагюрище и Лесичово на Правилници за работата на местен общински посредник;
- Институционализира граждански посредник на община Пазарджик и местен общински
посредник на община Лесичово.

Отчет`2005

Проекти
 “Модел на пробационна мрежа в Област Пазарджик”
Източник на финансиране:
Институт «Отворено Общество», София
Срок на реализация: 19.12.2003 – 15.02.2005
Партньори: Съдилищата в Пазарджишки съдебен регион
Постигнати резултати
- Разработен и частично внедрен в практиката модел, по който трябва да работи
пробационната структура в един съдебен регион; - Експериментирана част от работата на
бъдещите пробационни съвети; - Обучени 24 представители на институции, които ще бъдат и
евентуални членове на бъдещите Пробационни съвети; - Пилотирани два Пробационни
съвети, а един (в Пазарджик) продължи работата си; - Обучени 6 нови пробационни
сътрудници и социални работници, както и 10 работещи в тази сфера;
-Повишено разбирането за пробацията и нейната същност сред 40 магистрати и 83
представители на институции и организации; - Приложени различни пилотни пробационни
мерки с около 200 правонарушители от различни възрасти; - Адаптирана и развита програма
за обучение на социални работници, работещи с правонарушители в обществото; - Издадени
1 ръководство и 2 дипляни; - Разпространена информация чрез WEB site и бюлетин
“Пробация”.

 Модел на пробационен център в Пазарджик – трети етап на проекта
“Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО
при предоставяне на социалните услуги на правонарушители”
Срок на реализация: 01.11.2004 – 01.03.2005 г.
Източник на финансиране:
Британско министерство за международно развитие (DFID) чрез Британското посолство в
България
Партньори: Български център по нестопанско право
Постигнати резултати:
- Изготвен социален профил на Община Пазарджик по отношение предоставянето услуги на
правонарушители; Разработен Аналитичен доклад „Възможности за договаряне на социални
услуги за правонарушители”, съвместно с Българския център по нестопанско право; Създаден
Работна група по проекта с участие на ключови министерства; Разработено ръководство за
предоставяне социални услуги на правонарушители; Внедрен модел за предоставяне
социални услуги на правонарушители в няколко региона на страната;
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 Подобряване спазването на човешките права в българските
затвори”
Източник на финансиране: FCO – Global Opportunity Fund
Водеща организация – Пинал Реформ интернешънъл
Срок на реализация – 01.05.2004 - 30.04.2005 г.
Постигнати резултати:
Водещи световни експерти внедриха 4-ри специализирани програми за работа в затвора: за
затворници със зависимости; за затворници, извършители на насилствени престъпления; за
многократно осъждани; за затворници с дълги присъди; - Подготвени 60 обучители (от
затворите в Пазарджик, София, Враца и Стара Загора) за реализиране на програмите; Изградена работна мрежа от представители на държавни институции и неправителствени
организации.

 “Граждански университет по пробация” - европейски стандарти
в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на
затвора
Източник на финансиране: Програма Европа` 2003 на Европейската комисия
Срок на реализация – 28.12.2004 - 28.08.2005 г.
Партньори: Център за култура и дебат „Червената къща”, София; Сдружение „Развитие на
личността и човешките общности”, Плевен; Фондация „Самаряни”, Стара Загора; Национална
асоциация „Дебати”, Пловдив
Постигнати резултати:
- Създадени нови устойчиви източници на информация за Европейските стандарти в
прилагането на обществените санкции и мерки; - Подготвени представителите на целевите
групи: магистрати, местна власт и институции, НПО за въвеждането на пробационните мерки
в България; - Повишена информираността на обществото относно ангажиментите на
Българската държава за интегриране на европейските политики в областта на съдебната
система; - Издаден актуализиран и преведен вариант на книгата „Пробация и пробационни
служби. Европейска перспектива” под общата редакция на проф. Антон ван Калмтот; издадени две специализирани издания – брошура „Европейски стандарти в областта на
обществените санкции и мерки” и списание „Пробация” за популяризиране на европейските
стандарти на тази област; Проведени 4 информационни дни по пробация в 4-ри региона на
страната с участието на експерти от Европейския съюз.

 „Информационен ден за популяризиране на институцията
омбудсман на местно ниво”
18.02.2005
Източник на финансиране:
Център за изследване на демокрацията
Постигнати резултати:
-Проведен Информационен ден за популяризиране на институцията Обществен посредник в
Община Пазарджик с участието на водеши експерти в тази област.

 „Мониторинг над разпоредителните сделки в местната власт”
Източник на финансиране: Институт „Отворено общество” - София”
Срок на реализация – 01 август – 31 октомври 2005
Постигнати резултати:
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- Наблюдавани 9 заседания на Общинските съвети в Пещера и Панагюрище; - Описани 25
разпоредителни сделки, гласувани от двата Общински съвета, както следва: 12 - Пещера; 13 Панагюрище; - Изготвени 3 месечни доклада и един окончателен доклад за реализирания
мониторинг; - Направени изводи за броя на сделките, честота на извършване, степента на
прозрачност и др.

 “Обществен посредник в Община Пазарджик”
Източник на финансиране: Програма на Демократичната комисия към Посолството на
САЩ в България
Срок на реализация - 01.09.2004 - 31.08.2005 г.
Партньори: Общински съвет – Пазарджик и Община Пазарджик
Постигнати резултати:
- Избран Граждански посредник на Община Пазарджик от 13 НПО в региона; - Създаден
Координационен офис на посредника и Коалиция "Гражданска активност срещу корупцията";
- Изработен и периодично излъчван видеоклип (и аудиовариант), популяризиращ дейността
на посредника; - Дейност на Гражданския посредник - работа по 25 случая: - Три
пресконференции за представяне резултатите от дейността на посредника; - Разработен и
редовно обновяван линк - Омбудсман, Пазарджик - в Интернет страницата на организацията;
- Заключителен доклад на посредника.

 “Социална интеграция на лица, освободени от затвора”
Източник на финансиране:
Програма Сократ - Грюндвиг 2
Срок на реализация: 01.08.2004 – 31.07.2005 г.
Организация, реализираща проекта:
Сдружение „Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи”
Партньори:
Elektrenai School of energetics, Литва Association Lorraine d’Accompagnement des Adultes et des
Jeunes en Insertion – Association Préformation Lorraine / ALAJI-APRELOR, Франция Vocational
Training Center DAFNI, Гърция
Постигнати резултати:
- В рамките на проекта бяха разработени елементи на специализирани програми за бивши
затворници на основата на опита на 4-те партниращи организации от Литва, България, Гърция
и Франция. Бяха проведени две работни срещи по проекта, едната в България, а другата в
Нанси, Франция.

 „Позитивен избор” - Долечебна програма за инжекционно
злоупотребяващи с наркотични вещества лица на територията на Община
Пазарджик
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от
Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Срок на реализация: 15.03.2004 – 2008 г.
Постигнати резултати през 2005 г.:
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-Обхванати общо170 лица - интравенозни наркомани; 115 от клиентите, насочени и
изследвани за HIV, хепатит В и сифилис, а 121 за хепатит С; По-голямата част от тях (100) са
изследвани и анкетирани по програмата за осъществяване на второ поколение
епидемиологичен надзор, съвместно с РИОКОЗ – Пазарджик; 26 от клиентите, насочени към
медицински заведения за консултации, изследвания и лечения на зависимости. Проведени
общо 145 групови и 6 индивидуални консултации, като 132 са за безопасни инжекционни
практики и 46 за безопасни сексуални практики. Проведена една масова кампания за
Международния ден за борба със СПИН.

 “Намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни
практики сред проституиращите мъже и жени”
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от
Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Срок на реализация: 15.03.2004 – 2008 г.
Постигнати резултати през 2005 г.:
- Установени контакти със 80-100 % от проституиращите жени и мъже в региона на
Пазарджик; - 60 % процента увеличаване броя на проституиращите жени и мъже, които
правилно определят начините за предпазване от заразяване с ХИВ по полов път; - 90%
увеличаване броя на проституиращите жени и мъже, които съобщават, че са използвали
презерватив по време на последния сексуален контакт;- 100 % от проституиращите жени и
мъже доброволно са тествани за ХИВ и полово предавани болести; - Разпространени
информационно-образователни материали;

 “Дневен център за пробационни услуги”
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Обединени Холандски Фондации за Централна и Източна Европа
Срок на реализация: 01.11.2004 год. – 31.06.2006 г.
Постигнати резултати:
- Извършен ремонт на съществуващата материална база в резултата на който започна
използването на всички помещения на сградата на Фонд ИГА, включително таванските стаи.
Освен това беше извършено газифициране на сградата;
- Обхванати общо 194 (от тях 48 непълнолетни) правонарушители и членове на техните
семейства; - 14 лица, преминали през програмите за психосоциална подкрепа „Опознай себе
си”, 18 – през програмата за професионално ориентиране, 12 – през мотивационната
програма „Аз търся работа”, 15 семейства на малолетни и непълнолетни, преминали през
програмата за фамилно консултиране; - 74 семейства на лишени от свобода (общо),
преминали през програмата „Моето семейство”. Общ брой на разрешени семейно-битови
проблеми – 113; - Реализирани 4 обучения на 12 социални работника;

 “Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Програма ФАР на Европейската комисия «Развитие на гражданското общество»
Срок на реализация: 01.12.2004 год. - 31.05.2006 год.
Постигнати резултати до момента:
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- 20 представители на НПО, обучени в умения за реализиране на антикорупционни
инициативи; - Създадена Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”; - Проведени
8 информационни дни с около 200 граждани-информация за антикорупционното
законодателство, антикорупционните модели и дейността на Коалицията; - Изграден
Областен обществен съвет срещу корупцията”; - Рубрика на Коалицията и Съвета в Интернет
страницита Регионален фонд - ИГА – 40 публикации; - Създаден Координационен офис на
Коалицията и Съвета - 20 корупционни сигнала; - 30-40 посетили приемната; 12 матрици с
мониторинг; 9 заседания на Коалицията; - Избрани 2-ма обществени посредници в общините
Пазарджик и Лесичово - 1 оборудван офиса; 2 Правилника за работа; 103 сигнали и жалби на
граждани; Над 20 препоръки и предложения; Проведени 7 заседания на ООСК (едно от
които, съвместно с Консултативния съвет за борба с корупцията и организираната
престъпност към областния управител); - 1 ТВ - и 1 радио клип; - Издадени 2 вида
информационни дипляни, 4 информационни бюлетина и Ръководство за застъпническа
кампания..

 “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество
между държавните институции, местните власти, съдебната система и
гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за
превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското Вътрешно Министерство (Home Office)
Срок на реализация: 12.05.2005 – 31.03.2007 г.
Партньори: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните; Национален институт по правосъдие; Столична община и общини от
България
Резултати до момента:
Пректът е в процес на реализация. В периода май-декември 2005 г. беше извършен подбор на
16 секретари на Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните от цялата страна. Подбраните специалисти бяха обучени в 5-дневен семинар
в Пампорово в умения да планират и разработват специализирани програми за работа с
млади правонарушители. Тренингът бе разработен и реализиран от двама английски
експерти Маги Блайт и Боб Ашфорд, представители на Младежкия борд на Англия и Уелс.
През декември 2005 г. бе осъществен и първият от 12-те информационно-обучителни
семинара във Враца. Проектът цели да повиши капацитета на българските институции и
структурите, занимаващи се с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
да повиши уменията на служителите, работеши в тази област; да разработи модели за
сътрудничество между правителството, местната власт и местните институции.

 Проект „Отворен съд”:
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
USAID – Американска агенция за международно развитие:
Партньори: Окръжен съд - Пазарджик
Срок на реализация: 9.11.2005 – 9.08.2006 г.
Очаквани резултати:
- Разработена и официално приета медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки
съдебен окръг; - Обучен и технически обезпечен пресаташе; - Функциониращ интернет сайт
на Пазарджишкия съд; - Издаден „Пътеводител на гражданина в съдебната система” в 500
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екземпляра и в електронен вид; Издадена брошура с медийната стратегия в 200 екземпляра;
Издадени два вида дипляни в по 300 екземпляри.; - Посещения в рамките на „Ден на отворени
врати” в 4-ри съдилища на учащи; -Разработени практически модели на прессъобщение,
пресконференция и предаване в електронните медии; - 250 прессъобщения, изготвени и
пуснати от пресаташето, 7 проведени пресконференции със 100 участника, 5 предавания във
водещи местни електронни медии; Проведени 2 Анкети с по 100 души и изготвен аналитичен
доклад

 „ENTER”
Проектът е в процес на реализация
Източник на финансиране:
Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия
Срок на реализация: 1.ХІ. 2005 – 31.Х.2007 г..
Партньори: PSW - Холандия
Очаквани резултати:
Проектът стартира в края на 2005 година. Проведена е първата работна среща в България с
участието на ръководителя на проекта Рене ван Хурен. Създадена е Групата за управление на
проекта.
Основните цели на проекта са разработването на Програми за интеграция чрез заетост,
внедрени в и извън затвора (след освобождаване); - Създаване на достатъчен брой
квалифицирани треньори и служители, предоставящи професионална ориентация, работещи в
и извън затвора; - Разработване и тестване на Модел за социална реинтеграция ; Осигуряване на информация и добри практики.
 „Социално предприятие”
Проектът е в процес на реализация
Част от Програма за обществени фондове и социални предприятия,
изпълнявана от Каунтърпарт Интернешънъл – България
Източник на финансиране:
Каунтърпарт Интернешънъл - България, финансиран от Американската агенция за
международно развитие и собствени приходи от социалното предприятие
Срок за реализация на началното финансиране: 01.10.2005 г – 30.11.2005 г.
Основни дейности: - Извършване на посредническа дейност по наемане на работа; Провеждане на квалификационни и професионални обучения;
Поддейности: - Информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
- Психологическо подпомагане на търсещите работа лица; - Насочване към професионално
и/или мотивационно обучение; - Насочване и подпомагане за започване на работа,
включително в друго населено место в страната или в чужбина.
Очаквани резултати:
- Стартирало социално предприятие; - Получаване на удостоверение за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа; - Оборудване на компютърна зала за обучение
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Статистика
*Участници

*Публикации *Събития

*Клиенти

Участниците
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид на участниците
Съдии
Пробационни сътрудници
Местни институции
Местни институции
Централни институции
Служители на затвора

7.

Местни институции, местни
власти и НПО
Общински съветници,
общинска администрация и
граждани

8.

9.

10.

11.

Клиенти на гражданския
посредник на Община
Пазарджик
Клиенти на Обществения
посредник на Община
Лесичово
Представители на НПО

Вид на участието
Информационно-образователни семинари по пробация
Обучени
Обучени за участие в Пробационни съвети
Информационно-образователни семинари по пробация
Работни срещи на Национална работна група
Тренинг за водене на програми със специални групи
затворници
Граждански университет по пробация

Брой
40
16
24
84
15
80

Информационни дни за популяризиране на институцията
омбудсман. Разясняване характера на институцията
местен обществен посредник - същност, законодателна
рамка и дейност

120

Консултантска помощ и дейност по жалби

25

Консултантска помощ и дейност по жалби

60

Обучителни визити, България, Франция

20

137

Публикациите
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9
10.

Вид на публикацията

Тираж

Общо ръководство по пробация
„Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”
Брошура „Европейски стандарти в областта на обществените
санкции и мерки”
Списание „Пробация” 4 - книжка
Бюлетин „Гражданска активност срещу корупцията”
Дипляни - Проект „Антикорупционна мрежа в област
Пазарджик”
Аналитичен доклад „Възможности за договаряне на социални
услуги за правонарушители” - БЦНП
Доклад за мониторинга над разпоредителните сделки на
Общинските съвети в Пещера и Панагюрище

200
1000
200

Видеоклип и аудиоклип на граждански посредник
Публикации за дейността на Фонд - ИГА в пресмедиите (вкл.
електронен вестник)

2
93

600
2 х 200
2 х 200
няма
няма
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Събитията
№

Вид на събитието

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обучение на пробационни сътрудници
Информационно-образователни семинари по пробация
Работни срещи на Национална работна група
Трениг за служители на затвора
Граждански университет по пробация
Информационен ден за популяризиране на институцията
омбудсман
Мониторинг на заседания на Общинските съвети в Общините Пещера
и Панагюрище
Описани разпоредителни сделки, обект на мониторинга
Пресконференции на гражданския посредник на Пазарджик и
обществения посредник на Лесичово
Обучителен семинар за Коалиция „Гражданска активност срещу
корупцията”
Участия на нашия екип в обучения и визити в т.ч.:
- в България:
- в чужбина

7.
8.
9.
11.
12.

Брой
събития
1
6
3
7
4
6

Брой
участници
16
144
15
80
137
120

9
25
3

32

1

17

- 18
- 13
-5

- 78
- 68
- 10

Клиентите
Общ брой клиенти
условно осъдени - 35;
лишени от свобода - 30;
освободени от затвора - 44;
осъдени на пробация - 0;
непълнолетни провонарушители от МКБППМН - 13;
непълнолетни правонарушители от ДПС - 5;
непълнолетни от ОЗД - 2;
доброволни - 65;
Общо - 194

Пол
Мъже - 163;
Жени - 31;
Общо - 194
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Години
от тях до 14 години - 1;
от тях до 18 години - 22;
от тях до 30 години - 89;
от тях до 45 години - 56;
от тях над 45 години - 16

МОДУЛ 3

16, 9%

1, 1% 22, 12%
14 години
18 години

56, 30%

30 години
45 години
над 45 години
89, 48%

Информация за клиенти (съобразно трудовата
им заетост)
без регистрация в БТ - 42;
в затвора - 45;
с регистрация - 52;
с прекъсната регистрация - 20;
работещи - 27

Информация за клиентите,
регистрирани в ДСП:

ДПС

получаващи месечна социална помощ - 26;
еднократна - 1;
енергийна - 35;
не получават - 132

13%
1%

получаващи месечна
социална помощ
еднократна

18%
енергийна
68%

не получаващи

Образование
неграмотни - 55;
начална грамотност - 32;
начално образование - 39;
основно образование - 41;
средно образование - 26;
висше образование - 1

Информация за професионална
квалификация
без професия - 98;
с професионални умения - 49;
с професия (с документ) - 47

19

Информация за броя на клиентите,
преминали през програмите на
организацията
Опознай себе си -14;
Професионално ориентиране - 18;
Неделно училище за родители - 0
Фамилно консултиране - 15;
Аз търся работа - 12;
Отново на работа -0;
Моите нови умения - 0;
Умения за живот - 0;
Моето семейство - 20;
А сега накъде - 0

Получили услуги
от организацията
Жилищни -15;
Здравни - 27;
Психологически - 41;
Образователни - 33;
Юридически - 32 ;
Издаване на документ за
самоличност - 15;
Смяна на адресна
регистрация - 7;
Посредничество при
получаване на документ от
институция - 21;
Регистрация в БТ - 56;
Трудово посредничество 40
Осигуряване на вещи от
първа необходимост - 87 ;
Насочване към други
институции или
организации - 43;
Семейно - битови - 113

получили услуги от организацията

жилищни
здравни
психологически

15, 3%

образователни

27, 5%
113, 21%

юридически

41, 8%
33, 6%
32, 6%

43, 8%

15, 3%

издаване на документ за
самоличност
смяна на адресна регистрация
посредничество за нови документи
регистрация в БТ
трудово посредничество

7, 1%
87, 16%

21, 4%
40, 8%

56, 11%

осигуряване на вещи
насочване към други институции
семейно битови

20

170

0
120

0
2
0

Условно осъдени - 35;
Лишени от свобода - 30;
Освободени от затвора - 44;
Осъдени на пробация - 0;
Непълнолетни
провонарушители от
МКБППМН - 13;
Непълнолетни
правонарушители от ДПС 5;
Непълнолетни от ОЗД - 2;
Доброволни - 65;
Проституиращи - 120
Инжекционно
употребяващи наркотици 170

0

0

65

Общ брой клиенти

3
5 10
0
0
44

0
0

30 35

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
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Финансов отчет за 2005 г.
Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2005 г. за нестопанска дейност

Наименование на приходите
Приходи от дейността
Приходи от регламентирана дейност
Приходи от дарения под условие
Приходи от дарения без условие
Други приходи

Сума в хиляди лева
2005
2004
371
185
371
185
358
181
12
1

1
3

Наименование на разходите
Общо разходи
Разходи за регламентирана дейност
Дарения
Разходи за дейността
Административни разходи
Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Резултат от дейността

362

362
362

185
3
3
180
180
2
2

9
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Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик
Счетоводен баланс към 31.12.2005 г.
Сума в хиляди лева
АКТИВ
Дълготрайни ( дългосрочни ) активи
Краткотрайни (краткосрочни) активи
Материални запаси
Краткосрочни вземания
Краткосрочни финансови активи
Парични средства
Парични средства в брой

2005

2004
9

3
38
11

в т. ч. левова равностойност на чуждестранна валута
Парични средства в безсрочни депозити
в т. ч. левова равностойност на чуждестранна валута
Сума на актива
Условни активи
ПАСИВ
Резерви
Краткосрочни пасиви
Задължения към доставчици и клиенти
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни предприятия
Други краткосрочни задължения
Приходи за бъдещи периоди и финансирания
Сума на пасива
Условни пасиви

74
4

70

27
5
50
92

52
74
12

15

8

35

66

1
6

1
2

28
50
92

63
74
12

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

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

Изпълнителен директор – Марина Манолчева

Съставител – Николай Вълков
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Хроника–ИГА
Януари
 Работна среща в МТСП
На 28 януари в рамките на Третия етап от проекта "Модел на Пробационен център в
Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО при
децентрализиране на социалните услуги за правонарушители" в Министерството на труда и
социалната политика се проведе първата работна среща по проекта. В нея взеха участие
представители на МТСП, представители на Българския център по нестопанско право и
Регионален фонд - ИГА.
 Обмяна на опит по Компонент 6
От 27 до 29 януари в София се проведе среща за обмяна на опит на местните екипи по
Компонент 6 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".
 Марина Манолчева и Димитър Русинов - участници в Национална работна
група.
На 29 януари в Министерство на правосъдието се състоя Петата работна среща на НРГ по
проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори". На срещата
присъстваха представители на Пинал Реформ интернешънъл - Лондон и Румъния, участници
от Фонд ИГА и международни преподаватели.
 Обучение по програма за лишени от свобода с дълги присъди
Обучение по Първи обучителен модул от програмата за лишени от свобода със зависимости проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори" се проведе от 31
януари до 4 февруари. Преподавател бе Уилям Плъм - международен експерт към Пинал
реформ интернешънъл.
Февруари
 Подготвителен семинар на партньори в Девин
Подготвителен семинар на партньорите по проекта "Граждански университет по пробация",
реализиран от Регионален фонд - ИГА и финансиран от Европейската комисия в България
беше проведен в Девин от 7 до 10 февруари в Гости бяха Антон ван Калмтот - преподавател
по наказателно право в университета „Брабант” в Тилбург - Холандия, хоноруван
преподавател в Държавния университет в Красноярск – Русия, , Ленка Оуредникова вицепрезидент на Постоянната европейска комисия по пробация (CEP), представители на
Министерство на правосъдието, кмета на Община Пазарджик, зам.-кмета на Община Пловдив
и др.
 Подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник
На 15 февруари в Пазарджик се състоя процедура по допускане и провеждане на интервюта за
подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник.
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 Втори модул на програмата за ресоциализация на рецидивисти
От 14 до 18 февруари в Пазарджик се проведе обучение по проект "Подобряване спазването
на човешките права в българските затвори" - Втори модул на програмата за ресоциализация
на рецидивисти, с обучители Михаела Сасарман и Андрей Кишку.
 Информационен ден в Община Пазарджик
На 18 февруари в Пленарна зала на Община Пазарджик беше организиран Информационен
ден за популяризиране на институцията местен обществен посредник.
Март
 Дебат в рамките на третия етап на проект „Модел на пробационен център”
На 15 март в Центъра за култура и дебат в София, в рамките на Третия етап на проект "Модел
на Пробационен център в Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава,
местна власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за правонарушители",
реализиран от ИГА и с финансовата подкрепа на Британското посолство в България, бе
организиран дебат на тема "Публично-частни партньоства при предоставяне на социални
услуги на правонарушители".
 Обучение във Враца по програма за лишени от свобода, излежаващи дълги
присъди
От 21 до 25 март във Враца изпълнителният директор на ИГА Марина Манолчева и
програмният директор Димитър Русинов взеха участие в обучение по проект "Подобряване
спазването на човешките права в българските затвори" - Втори обучителен модул на
програмата за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди.
Април
 Международен семинар
От 31 март до 3 април в рамките на проект "Социална реинтеграция на лица, освободени от
затвора" - програма Сократ - Грюндвиг 2, в комплекс "Вионас" - Пазарджик се проведе
семинар с участието на представители на всички партньорски организации: Център за
професионално обучение Електренай -Литва; Център за интеграция на криминално проявени
и рискови групи - България; ALAJI - APRELOR - Франция и Център за професионално
обучение DAFNI - Гърция. Бяха направени кратки презентации на всяка една от
организациите, както и на различните модули от образователната програма за лица,
освободени от затвора, която представлява и крайния продукт на проекта.
 Учредяване на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”
На 4 април в заседателната зала на Индустриална стопанска
асоциация беше организирана втората среща на НПО от региона, на
която 13 организации подписаха Споразумение за учредяване на
Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. В него те
декларираха намерението си да установят ефективен граждански
контрол върху местната власт, като изявиха готовност да работят
заедно с всички институции, организации и граждани, които
споделят идеите и стремежа им да изградят заедно общество без
корупция.
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 Пресконференция на Коалиция от НПО
На 7 април в кафе „Инфо” - Клуб на журналиста, се проведе
пресконференция, на която бе обявено учредяването на Коалиция
от неправителствени организации „Гражданска активност срещу
корупцията”.

 Подбор на социални работници за работа с деца
На 9 април в офиса на ИГА беше направен подбор на кандидати за социални работници за
работа с деца с девиантно поведение. Интервюта с подалите документи (20 на брой)
проведоха психиатър - специалист в работа с деца и специалист по съдебна психология и
съдебна психиатрия. От тях бяха подбрани 9-има, които ще преминат период на обучение по
проект „Дневен център за пробационни услуги” на ИГА.
 Национална работна група проведе заключителна среща
На 13 април в Заседателната зала на ГД „Изпълнение на наказанията” - София се състоя VІ-та
среща на Националната работна група, в рамките на проект „Подобряване спазването на
човешките права в българските затвори”. Участие в нея взеха Марина Манолчева изпълнителен директор на ИГА и Димитър Русинов – програмен директор.
 ИГА се представиха на конференция в Русия
Марина Манолчева и Димитър Русинов взеха участие в
Международна конференция в Русия на тема „Социални
проблеми, престъпност и етика - интердисциплинарни
перспективи” - Санкт Петербург` 2005. Конференцията беше
организирана в три основни панела: „Криминологични теории и
социални проучвания - интердисциплинарни перспективи”;
„Политически и икономически проблеми на престъпността”;
„Наркотици и младежка престъпност”. В престижния форум взеха
участие представители на университети, научни институти и
НПО от САЩ, Австралия, Русия, Канада, Латвия, Чехия, Франция.
 Една година местни обществени посредници в България
На 26 април в София се състоя семинар на тема „Първата година от работата на местните
обществени посредници в България”, организиран от Центъра за изследване на демокрацията
и Коалиция 2000, с подкрепата на ААМР. В него взеха участие ръководителите на Фонд ИГА и гражданският посредник на Пазарджик Неделка Преждарова, избрана от Коалиция
„Гражданска активност срещу корупцията”.
 Трети семинар по мониторниг и оценка на дейностите по Компонент 4
От 26 до 28 април в Албена се проведе третият семинар по мониторинг и оценка на
дейностите за 2004 г. на НПО, подполучатели по Компонент 4 за работа на терен по
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намаляване на здравните щети сред интравенозните наркомани. Участие в семинара взеха
консултантите по програмата, координатори и аутрич работници от Благоевград, Бургас,
Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София. Беше направен обзор за хода
на изпълнение на дейностите и представен плана за дейностите по К4 за 2005 г., както и
предстоящите събития по Програмата.
 Лесичово си избра обществен посредник
На 29 април общинските съветници на Лесичово избраха
обществен посредник - първият в Пазарджишка област. С Решение
№161 от Заседание на ОбС, проведено на 29.04.2005 г., Протокол
№19 и на основание чл. 21 а, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 71, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет за
първи обществен посредник на Общината е избрана Мария
Ангелова Димитрова.
Май
 Граждански посредник ще защитава правата на гражданите
На 11 май на пресконференци в Кафе - Клуб „Инфо” Коалиция
„ГАСК” представи гражданския посредник на Община Пазарджик.
След два неуспешни опита на Общински съвет - Пазарджик за
избор на обществен посредник, Коалицията избра Неделка
Преждарова за граждански посредник. Неделка Преждарова е
кандидатът за тази длъжност, който събра най-много гласове при
последния избор на Общинския съвет. (Сн
 Обучителен семинар за Коалиция ГАСК във Велинград
На 11 и 12 май във Велинград се проведе обучителен семинар за
Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”.
Организацията бе създадена по проект „Антикорупционна мрежа в
област Пазарджик”, финансиран от Европейския съюз по Програма
ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Целта на семинара
бе да повиши капацитета на Коалицията за работа по проблемите на
корупцията.
 “Граждански университет по пробация” - информационни дни по програма
„Европа`2003”
На 18 и 19 май в Стара Загора и Пловдив се проведоха
информационни дни по проект „Граждански университет по
пробация” - Европейски стандарти в прилагането на обществените
санкции и мерки като алтернатива на затвора.” Проектът цели
провеждането на мащабна информационна кампания за
популяризирането на пробацията в 3 планови региона и 5 области
на България.
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 Преподавател по наказателно право в Холандия - лектор в „Граждански
университет по пробация”
На информационните форуми по пробация свои презентации
направиха г-жа Ленка Оуредникова - заместник-председател на
Института по пробация и медиация - Чехия и вицепрезидент на
Постоянната европейска комисия по пробация (CEP) и проф. д-р
Антон ван Калмтот - преподавател по наказателно право в
университета „Брабант” в Тилбург - Холандия, хоноруван
преподавател в Държавния университет в Красноярск - Русия.
 „Практически аспекти в прилагането на пробацията”
Така бе озаглавена лекцията на Пламен Златев - съдия в Окръжен
съд - Стара Загора, която той представи пред участниците в
информационния ден - „Граждански университет по пробация”. На
18 май в конферентната зала на хотел „Верея”- Стара Загора се
състоя първият от двата информационни дни по проекта, на който
присъстваха представители на съда, прокуратурата, затвора,
полицията, представители на местната власт, неправителствени
организации, социални и образователни институции, медии и
граждани.
 Съдия от Окръжен съд - Пловдив изнесе лекция за пробацията
На 19 май се проведе вторият от информационните дни за
популяризиране на пробацията като алтернатива на затвора. В
заседателната зала на хотел „Марица” - Пловдив лектори от
България, Холандия и Чехия дискутираха пробацията като нов вид
наказание. Европейският „университет” по пробация премина при
много голям интерес и активност от страна на присъстващите около
30 души - магистрати, представители на затвора, полицията,
местната власт, социални и образователни институции.
 Обучение на консултанти по проект за пробационни услуги
На 21 и 22 май в залата на Индустриална стопанска асоциация - Пазарджик се проведе
обучение на консултанти за предоставяне на социални услуги при работа с малолетни и
непълнолетни лица с девиантно поведение. В обучението участваха 10 души - психолози,
педагози и социални работници. Обучението се провежда в рамките на проект „Дневен
център за пробационни услуги” и се финансира от Обединени холандски фондации за
Централна и Източна Европа.
 Работна среща в Панагюрище подготвя избор на обществен посредник
В заседателната зала на Общински съвет - Панагюрище в четвъртък,
26 май, се проведе работна среща за обсъждане проектоправилник на
обществения посредник. Избирането на местния омбудсман е в
рамките на проект на Фонд - ИГА „Антикорупционна мрежа в
област Пазарджик”, който стартира в началото на настоящата
година.
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 Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското вътрешно министерство
(Home Office) финансира нов проект на ИГА
“Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции,
местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските
стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” е
най-новият проект на ИГА, който стартира през този месец. Партньори в реализацията му ще
бъдат ЦКБППМН, Националния институт по правосъдие, над 30 общини и МКБППМН, над
30 съдилища и районни полицейски управления (Детска педагогическа стая).
Юни
 Честните отношения в политиката
Това бе темата на обществената дискусия, инициирана от Групата за
честни отношения на Сдружение „Човеколюбие” и Коалиция
„Гражданска активност срещу корупцията”. За участие бяха поканени
кандидатите за народни представители от Пазарджишкия избирателен
район, граждани на Пазарджик и медии.
 Обучение на социални работници от Затвора в Бобов дол
Социални работници от Затвора в Бобов дол се обучаваха съвместно със социални работници
от Фонд ИГА на 10 и 11 юни в Пазарджик. Обучението е в рамките на проект на ИГА
„Дневен пробационен център за услуги”и се финансира от Обединени холандски фондации за
Централна и Източна Европа. Целта на обучението бе прилагане на две от програмите по
проекта - „Мотивация към заетост” и „Моите нови умения”.
 Отчет пред медиите
Първият си отчет пред медиите на специална пресконференция
направиха Гражданският посредник на Община Пазарджик
Неделка Преждарова и Общественият посредник на Община
Лесичово Мария Димитрова. Освен дейността по писмените жалби
и двамата посредници са работили и по устни сигнали, давали са
консултации и съвети. И двете изразиха удовлетворение от първия
месец на дейността си, както и надежда за по-засилен интерес и
повече доверие от страна на гражданите на двете общини.
 Дневен център за пробационни услуги откриха в Пловдив
На 8 юни кметът на Община Пловдив д-р Иван Чомаков откри Дневен център за пробационни
услуги. Проектът се реализира от фондация „Гражданство”, а партньор в реализацията му е
Фонд - ИГА. Центърът ще работи с малолетни и непълнолетни правонарушители.
 Работна визита във Франция по Програма „Сократ – Грюндвиг 2”.
На 22 юни в един от 19-те центъра на френските домакини от
АЛАЖИ – АПРЕЛОР в Нанси бе проведен семинар по проекта
“Социална интеграция на лица, освободени от затвора”, който се
реализира от Центъра за интеграция на криминално проявени и
рискови групи към Фонд - ИГА - Пазарджик, Центъра за
професионално обучение Електренай -Литва, ALAJI - APRELOR Франция и Център за професионално обучение DAFNI - Гърция. От
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страна на ИГА участие взеха изпълнителният директор Марина Манолчева, програмният
директор Димитър Русинов и координатора Андрей Момчилов. На семинара са представени
модулите на организациите -партньори, между които и модулът „Развитие на
междуличностните и комуникативни умения”, подготвен от ЦИКПРГ – Пазарджик.
 Омбудсманът - актуална тема за ИГА
На път за Франция кратко пребиваване в Люксембург отведе
участниците от Фонд - ИГА до сградата, в която работи
националния омбудсман на Люксембург. Снимка за спомен с
надпис: "Може сега да стартираме, но сме упорити и ще успеем".

 Европейски стандарти в пробацията обсъждаха на семинар в Плевен
На 29 юни Фонд - ИГА проведе третия си Информационен ден по
пробация в рамките на проект “Граждански университет по
пробация - европейски стандарти в прилагането на обществените
санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от
Делегацията на Европейската комисия в България, по програма
„Европа 2003”. След Стара Загора и Пловдив, Плевен бе третият
град, който стана дискусионен център по проблемите на
пробацията. Освен проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по
наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, който участваше в
информационните дни в Пловдив и Стара Загора, със своя презентация на този форум се
включи Райт Куузе, ръководител на Отдела по пробация и превенция на престъпността към
Министерство на правосъдието - Естония и член на Управителния съвет на Постоянната
европейски комисия по пробация.
 В Център за култура и дебат «Червената къща» - дебат за пробацията
Центърът за култура и дебат «Червената къща» в София този път
стана домакин на Информационен ден - оживена дискусия по
проблемите на пробацията. Водещи специалисти в тази област от
България, Холандия и Естония представиха и коментираха
европейските стандарти и практики в областта на пробацията.
Участие взеха Георги Митов - преподавател по наказателно изпълнително право в СУ ”Св. Климент Охридски”, Валентина
Караганова - началник отдел „Пробация” към ГД „Изпълнения на
наказанията”, Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН и др.
С този четвърти Информационен ден приключи Гражданският университет по пробация.
Около 200 души - магистрати, съдии, прокурори, следователи, представители на полиция,
затвор, пробационна служба, представители на местната власт, на неправителствени
организации и медии имаха възможността да се запознаят с основните документи на
Европейския съюз в тази област, да получат информация за международната организация
„Постоянна европейска комисия по пробация”, както и с водещи пробационни модели в
Европа.
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 Първи отчет на Гражданския посредник
Първият си отчет пред Коалиция „Гражданска активност срещу
корупцията” представи Гражданският посредник на Пазарджик
Неделка Преждарова. Тя направи обстоен преглед на свършеното
досега, очерта тенденциите и спецификата на случаите и отговори на
въпроси на членовете на Коалицията, която я избра на 4 април тази
година. Бяха споделени идеи и препоръки за бъдещата дейност на
посредника.
Юли
 Информационните дни стартираха
На 1 и 5 юли, съответно в Батак и Ракитово, започна провеждането на
Информационните дни за представяне на антикорупционни модели и
популяризиране на институцията местен обществен посредник. С
голям интерес бе изслушана лекцията „Институцията местен
обществен посредник в България - същност, характеристика,
законодателна рамка. Дейност на обществения посредник”. След
избора на двамата посредници в Пазарджишка област - Гражданския
посредник на Пазарджик и Обществения посредник на Лесичово - вече действащите
посредници се включиха в информационните форуми. Те представиха своята практика,
споделиха впечатления и опит, дори се срещнаха с някои от претендентите за обществени
посредници в другите общини, чиито Общински съвети вече са стартирали в една или друга
степен избор на Обществен посредник.
Около 50 души - общински съветници, служители в общинските администрации, кметове на
кметства и граждани посетиха Информационните дни на Регионален фонд - ИГА, които се,
реализират в рамките на Проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с
финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР 2002.
 В Брацигово също мислят за Обществен посредник
Идеята да започне процедура за избор на Обществен посредник не е
чужда и на Община Брацигово. Намеренията си да почерпи опит от
Община Батак, където Правилникът на Обществения посредник вече е
приет и от Община Лесичово, където институцията вече функционира,
сподели председателят на Общински съвет - Брацигово Груйчо
Славчев след семинара. Многобройните въпроси и изказани мнения от
общински съветници, служители в администрацията, културни и образователни заведения,
показаха, че будният дух на Брацигово не е мит и в недалечно бъдеще Общината може би ще
се похвали с поредния избран Обществен посредник в Пазарджишка област.
 ИГА посрещна гости от Швеция
От 5 до 12 юли на работно посещение в България бяха представители
на общинския отдел „Образование” в град Венерсборг - Швеция. Матс
Белемарк и Сьорен Андерсон проведоха серия от срещи за
подготовката на проект „Изток – Запад” по програма „Леонардо да
Винчи” на Европейския съюз. Първата беше в офиса на Фонд - ИГА партньор по проекта. Беше постигната принципна договореност за
съвместна работа, която ще бъде потвърдена с договор. В рамките на
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визитата бяха осъществени още две срещи. Първата се проведе при посещението на Затвора в
Пазарджик, където гостите имаха възможност да се запознаят с условията и да разговарят с
директора Веселин Коцев и с други служители за евентуално сътрудничество. Втората среща
събра шведските експерти с ръководителите на Клиниката по съдебна психиатрия проф.
Павлина Петкова, проф. Владимир Велинов и д-р Петър Маринов. Участниците в срещата
представиха своите организации и обсъдиха възможността за сътрудничество в рамките на
проекта. Освен деловата работа, гостите посетиха Несебър и Копривщица и участваха в
предварително подготвената културна програма.
 Кметове и общински съветници на Информационен ден в Белово
Необходим ли е Обществен посредник на Белово? Това бе основната
тема в дискусията, която последва лекцията на юриста Константин
Танев за институцията местен обществен посредник в България същност, характеристика, законодателна рамка и дейност, изнесена в
рамките на поредния Информационен ден на Фонд - ИГА. Повечето
общински съветници и част от кметовете на кметства бяха
категорични, че институцията е необходима на гражданите на Община
Белово и ще бъде от полза и на администрацията. По-труден за разрешаване, според тях, е
въпросът за намиране на подходящ човек за длъжността. В края на дискусията общинските
съветници изразиха увереност, че в най-скоро време и при тях ще стартира процедура за
избор на обществен посредник.
 Център за социални услуги откри ИГА
На 19 юли в сградата на Фонд - ИГА официално бе открит Център за
социални услуги. Проектът „Дневен център за пробационни услуги предоставяне на специализирани социални услуги на
правонарушители в обществото” се реализира с финансовата подкрепа
на Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа,
представлявани в България от Фондация ”Лале”. Иван Евстатиев кмет на Община Пазарджик и Тео Зелденръст, член на Управителния
съвет на Фондация „Лале” прерязаха лентата на новата социална
придобивка. Поздравления поднесе председателят на Общинския съвет Тодор Попов, а
областният управител Иван Димитров изпрати поздравителен адрес. За да присъстват на
откриването бяха дошли Мария Петкова - директор на Фондация „Лале”, Милети Орешарски
- началник на Затвора в Бобов дол, Веселин Коцев - началник на Затвора в Пазарджик, Катя
Янева - началник на Бюро по труда - Пазарджик, Пани Луков - началник на Детска
педагогическа стая, Димитрия Церова - началник на отдел “Закрила на детето”, членове на
Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”, много журналисти, социални
работници, граждани.
 Тео Зелденръст и Мария Петкова от Фондация „Лале” - гости на ИГА
Задоволство от постигнатото до момента изразиха г-н Тео Зелденръст - член
на Управителния съвет на Фондация „Лале” и директорът на Фондацията
Мария Петкова. В специално поздравление преди откриването на Центъра за
социални услуги, г-н Зелденръст припомни дългогодишната успешна
съвместна дейност на Обединени холандски фондации с Фонд - ИГА и
удовлетворение от постигнато до момента по последния проект „Дневен
център за пробационни услуги - предоставяне на специализирани социални
услуги на правонарушители в обществото”.
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 Информационен ден в Калугерово
При голям интерес и активност от страна на присъстващите премина
поредният информационен ден в рамките на проект
„Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”. Първото евросело
Калугерово - петото селище, което стана домакин на събитието,
посрещна гостите си в Центъра за социални контакти. В найголямото населено място в Община Лесичово се интересуваха от
правомощията и опита на вече избрания Обществен посредник на
Община Лесичово и от бъдещето на институцията, от известни антикорупционни практики,
питаха какво конкретно се прави за ограничаване на корупцията, подкрепиха и създаването на
Областния обществен съвет срещу корупцията. Освен Мария Димитрова и Неделка
Преждарова - посредници, съответно на Лесичово и Пазарджик, участие в срещата взеха и
трима представители на Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”.
Август
 Приеха Правилника на Обществения посредник на Панагюрище
След продължителни предварителни проучвания и обсъждания на свое заседание на 2 август
Общински съвет – Панагюрище прие предложения Проект на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на Община Панагюрище и откри процедура по
предварителен подбор на кандидати за длъжността. Общинските съветници решиха да
избират обществения посредник с явно гласуване.
 Мониторинг над разпоредителните сделки в Пещера и Панагюрище
Мониторинг над разпоредителните сделки на Общинските съвети в
Панагюрище и Пещера - общини, чиито кметове бяха избрани за
народни представители, започна Фонд – ИГА. Дейността е част от
проект „Мониторинг над разпоредителните сделки в местната власт”
на Институт „Отворено общество” – София. Предмет на мониторинга
са разпоредителните сделки, осъществявани от Общинските съвети и
временно изпълняващите длъжността кмет Наблюдението ще
продължи до избирането на кметове на двата града, обявено за края на месец октомври. В
края на всеки календарен месец организацията подготвя и изпраща доклади до Институт
„Отворено общество”.
Септември
Експерти от Британския борд за младежко правосъдие – лектори на обучителен семинар
по проект на ИГА
От 7 до 11 септември в зимния курорт Пампорово се проведе
първият обучителен семинар по проект на Регионален фонд – ИГА
“Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между
държавните институции, местните власти, съдебната система и
гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за
превенция на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни”, финансиран от Global Opportunity Fund към
Британското външно министерство. В рамките на 5 дни експертите на Британския борд за
младежко правосъдие Маги Блайт и Боб Ашфорд обучаваха представители на Местните
комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от цялата
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страна в ефективни практики и модели за междуинституционално сътрудничество.
Семинарът се организира от Фонд - ИГА в партньорство с Националния институт на
правосъдието.
 Пазарджишко участие на международна конференция
Между 14 и 16 септември в столицата на Молдова Кишинев се проведе международна
конференция „Правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни в Източна и
Югоизточна Европа”. В конференцията, организирана от молдовската неправителствена
организация „Институт за пенални реформи” с подкрепата на УНИЦЕФ и ИККО, взеха
участие ръководителите на всички правораздавателни и правозащитни институции в
Молдова, както и представители на институции и неправителствени организации от 10
държави от региона – Молдова, България, Унгария, Полша, Украйна, Казахстан, Естония,
Румъния, Албания и Македония. Сред поканените бяха и експерти от САЩ, Австралия,
Швеция и др. Специален гост на конференцията беше Ренате Винтер, съдия в
Международния съд за правата на човека на ООН и специалист в областта на младежкото
правосъдие. Целта на този форум беше запознаване с правосъдните системи на
източноевропейските страни по отношение на малолетни и непълнолетни. На този форум
България беше представена от Андрей Момчилов, юрисконсулт и мениджър „Международни
проекти” в Регионален Фонд – ИГА - Пазарджик, който изнесе доклад на тема „Правосъдието
по отношение на малолетни и непълнолетни в България”. Тази презентация, заедно с
останалите, ще бъде публикувана в 12 държави.
 ИГА на конференция в Норвегия
От 14 до 16 септември 2005 в Лилехамер, Норвегия се проведе
работен семинар на членовете на Постоянната европейска комисия
по пробация. Представител на България в организацията е Фонд
ИГА - Пазарджик. На семинара бяха обсъдени създаването и
развитието на обществените санкции в 20-те държави, чиито
представители присъстваха на форума. Основни лектори бяха
специалисти от Норвегия, Англия и Уелс, Франция, Чехия и Малта, а
в групите се извърши обмяна на опит между участниците. Димитър
Русинов и Марина Манолчева участваха активно в дискусиите по темите: Основно развитие
на пробацията, Връзка между съдебната система и пробацията, Съдържание на обществените
санкции.
Октомври
 „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”
Излезе от печат книгата „Пробация и пробационни служби.
Европейска перспектива”. Изданието се реализира в рамките на проект
„Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в
прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на
затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската
комисия. Книгата беше представена на 4 октомври в София, съвместно
с Националния институт на правосъдието, от гл.ас.Георги Митов –
преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет ”Св.Климент Охридски”,
Димитър Русинов – програмен директор на Фонд – ИГА, Пазарджик и Драгомир Йорданов –
програмен директор на Националния институт на правосъдието. Присъстваха зам.-

34

министърът на правосъдието Ана Караиванова, магистрати, представители на местната власт,
на държавни институции, неправителствени организации.
Ноември
 Областен обществен съвет срещу корупцията се създаде в Пазарджик
На 3 ноември в Пазарджик беше създаден Областен обществен
съвет срещу корупцията (ООСК). Учредяването му е в рамките
на проект на Фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област
Пазарджик”, с подкрепата на Европейския съюз, по програма
ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Членовете на
ООСК бяха номинирани от жителите на Батак, Белово,
Брацигово, Ракитово, Лесичово, Калугерово и Пазарджик на
проведените през лятото Информационни дни за популяризиране на институцията местен
обществен посредник. Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” обсъди и прие
състава на съвета, чиито членове в момента са 9. Следващото заседание на новосформирания
съвет ще се проведе в края на месеца.
 Работно посещение по Проект „ENTER”
От 9 до 12 ноември на посещение в Пазарджик беше Рене ван Хурен
- член на УС на PSW, Холандия – водещата организация по един от
най-новите проекти на Фонд – ИГА. Проект “ENTER” си поставя
като главна цел подобряване позицията на (бивши)
правонарушители на пазара на труда - повишаване на социалното им
участие и повишаване ангажимента за внедряване на програми за
социална реинтеграция на такива лица. Холандският гост
последователно се срещна с областния управител на Пазарджишка
област и директорите на затворите в Пазарджик и Бобов дол. На срещата в Областна
администрация и в Затвора - Пазарджик присъстваше и координаторът на програма MATRA
за България г-н Франта Вайхерс. Програма MATRA е програма на Министерството на
външните работи на Холандия, която финансира проекта.
 Гражданският посредник на Пазарджик и Общественият посредник на
Лесичово отново на отчет пред медиите
Шестмесечна дейност отчетоха пред медиите Гражданският
посредник на Община Пазарджик и Общественият посредник на
Община Лесичово. Неделка Преждарова и Мария Димитрова за
пореден път доказаха, че работят отговорно и прозрачно,
споделяйки в детайли вече понатрупания опит в дейността си. Не
само голям брой жалби, консултации и посетени администрации
отчетоха те. Най-голямото им постижение, според тях, е
доверието, което са спечелили сред съгражданите си. Интересът към представянето им бе
много голям, доказателство за което бяха многобройните въпроси на репортерите. По тяхно
желание двамата посредници споделиха конкретни случаи и посочиха конкретни позитивни
резултати от вече половингодишната си практика.
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 Фонд – ИГА – координатор на холандски проект за деца с увреждания
Холандската фондация „Труд” представи на пресконференция своя
проект за обучение по математика на деца с увреждания, който се
реализира в Дом –Помощно училище „Иван Вазов”. Аренд
Стойненберг и Макс Массеа дойдоха за първи път в Пазарджик през
месец февруари. Тогава те предложиха своя проект, а сега, около
месец след старта, отчетоха и добри резултати от реализацията му.
След Бургас и Пазарджик през следващата учебна година проектът
ще продължи в софийско училище. В Пазарджик проектът се координира от Фонд – ИГА.
 Работна среща в Панагюрище
Работна среща по проект „Антикорупционна мрежа в облас
Пазарджик” се проведе в Панагюрище. Екипът на проекта се
срещна с представители на Общинския съвет по повод
предстоящия избор на обществен посредник. Ръководителите на
проекта запознаха присъстващите със следващите стъпки в
реализацията му. Бяха обсъдени възможностите за по-нататъшни
действия при положение, че общинските съветници не успеят да
изберат посредник и при второто гласуване, което ще се състои на 30 ноември.
 Областният обществен съвет срещу корупцията на среща с областния
управител
На 22 ноември Областният обществен съвет срещу корупцията
(ООСК) беше приет от областния управител на Пазарджишка
област. На съвместно заседание с Консултативния съвет за борба с
организираната престъпност и корупцията ООСК представи своята
цели и задачи и направи конкретни предложения за бъдещи
съвместни действия на двата съвета. Дискутирани бяха мерките и
действията, които трябва да се предприемат, за да се обединят
усилията на институциите и гражданите в борбата срещу
корупционните практики в нашия регион. За да се запознаят с членовете на ООСК и обсъдят
техните предложения бяха дошли директорът на РДВР – Пазарджик подполк. Жоро Стоицев,
директорът на ТДД Евгения Христова, Виолета Георгиева – Агенция за държавен финансов
контрол, Вихър Недялков - Окръжна следствена служба, Невена Глушкова – Сметна палата.
Двата съвета взеха решение за изготвянето на обща стратегия за бъдещи действия и
съвместни заседания на два месеца.
 Не избраха омбудсман на Панагюрище
Общинските съветници на Панагюрище не успяха да изберат обществен посредник при
първото си гласуване във вторник (25 октомври). Местният кандидат журналистът Томи
Наплатанов събра 15 гласа срещу 10 на софиянеца Ивайло Иванов – юрист по професия.
Очакванията и надеждите на панагюрската общественост са на следващото заседание, когато
ще се проведе повторно гласуване за двамата кандидати, местният посредник да събере
необходимите гласове.
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Декември
 ИГА организира кампания срещу СПИН
На 1 декември, Международeн ден за борба срещу СПИН, екипите на
Фонд ИГА, работещи по програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” сред употребяващи наркотични вещества и
проституиращи жени и мъже, проведоха масова кампания сред
населението на Пазарджик, Пловдив и Затворническо общежитие –
Казичене. Разпространени бяха здравни брошури и контрацептивни
средства. Целта на самата програма е да повиши информираността на
населението за същността на СПИН и начините за предпазване от него.
 ИГА - в Министерство на правосъдието, на представяне на проекти за
пробацията
На 2 декември представители на Фонд – ИГА присъстваха на презентирането на два проекта
по Програма ФАР, чиито старт бе оповестен на пресконференция в Министерството на
правосъдието. Проектите, "Укрепване на пенитенциарната система в България" и "Създаване
на пробационна система у нас” ще се изпълняват съвместно от МП, Британската служба на
затворите и Националната пробационна служба на Великобритания. На представянето на
проектите присъстваха посланика на Великобритания у нас Н.Пр.Джереми Хил и първият
секретар на Делегацията на ЕК в България Фернандо Понс Канто, държавният министър по
проблемите на затворите и пробацията на Великобритания баронеса Патриша Скотланд, зам.министърът на правосъдието Маргарит Ганев и др. С поканата си за участие в презентирането
на проектите Фонд – ИГА още веднъж получи признание за дейността си по
институционализиране на пробацията у нас.
 ООСК на среща с обществеността на Калугерово
В с. Калугерово се проведе среща на обществеността с Областния
обществен съвет срещу корупцията (ООСК). Съветът беше създаден
на 3 ноември тази година в рамките на проект на Фонд – ИГА
„Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с подкрепата на
Европейския съюз, Програма ФАР „Развитие на гражданското
общество”. Координаторът на проекта от Фонд – ИГА запозна
присъстващите с целите и задачите, които си поставя ООСК и
представи поименно членовете на съвета. Гост на срещата бе Бойко Великов – председател на
Парламентарната комисия за борба с корупцията към Народното събрание, който запозна
присъстващите с основните моменти от Националната стратегия за борба с корупцията и
организираната престъпност. Гражданите зададоха много въпроси и дискутираха заедно с
гостите проявите на корупция и ролята на институциите и обществените организации за
ограничаването им.
 Започва серия от регионални семинари в страната
На 9 и 10 декември в залата на Военен клуб – Враца се проведе
регионален семинар в рамките на проект на Фонд – ИГА “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта
на превенцията на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни”, финансиран от Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към
Британското Външно Министерство (Foreign and Commonwealth
Office). Това е първият от 12 -те регионални форума, които ще се
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проведат в цялата страна до края на следващата година. В продължение на два дни
участниците в семинара дискутираха теми, свързани с европейските стандарти и стандартите
на ООН, британския инструмент за оценка на риска от извършване на ново правонарушение
от малолетен/ непълнолетен АССЕТ, проблеми и механизми при работата с деца,
преживели/извършили насилие, представяне на британския модел за младежко правосъдие и
анализ на ситуацията с младежката престъпност във Враца и региона. Константин Томанов –
секретар на ЦКБППМН направи сравнителен анализ на българското законодателство и
международните стандарти в областта на младежкото правосъдие в контекста на
присъединителния процес. В края на форума участниците се обединиха около решението да
подготвят и подпишат консенсусен протокол за конкретни действия на местно ниво в сферата
на превенцията и противодействието на младежката престъпност.
 Стартира проект „Отворен Съд”
В кабинета на председателя на Окръжен съд, Пазарджик – Георги Шопов се
състоя първата пресконференция по проект „Отворен Съд” – проект на Фонд
ИГА и Окръжен съд, част от Инициатива за укрепване на съдебната система,
финансирана от Американската агенция за международно развитие (ААМР).
Председателят на Окръжния съд откри пресконференцията и аргументира
необходимостта от реализацията на подобен проект, като очерта основната
му цел - да се повиши обществената информираност за работата на
съдилищата в Пазарджишкия съдебен регион и да се създадат ефективни
канали за комуникация с широката общественост. Георги Шопов посочи взаимоотношенията
между Окръжен Съд и Фонд ИГА като пример за добро взаимодействие. Димитър Русинов –
програмен директор на Фонд ИГА и ръководител на проекта и Марина Манолчева –
изпълнителен директор на Фонд ИГА представиха проекта пред медиите и отговориха на
въпросите на репортерите.
 Участие в голяма международна конференция
В началото на месеца в Прага се проведе Международна конференция,
финансирана от Европейската комисия, в рамките на Програма за
действие на общността за борба със социалната изолация ` 2002-2006 г .
Бяха представени модели за социално включване чрез осигуряване
работа на бивши правонарушители. Конференцията се координира от
Европейския форум за заетост на правонарушители. Участие в
конференцията взеха над 100 участници, представители на държавни
институции и неправителствени организации от Европа. Фонд – ИГА, Пазарджик получи
специална покана за участието си и бе представител на България. Изпълнителният директор
на организацията Марина Манолчева и програмният директор Димитър Русинов се включиха
в дискусиите на престижния европейски форум, споделяйки своя опит и постижения.
 Пазарджик - най-после с обществен посредник
След продължилата повече от една година сага - избор на обществен посредник на Община
Пазарджик - резултат най-после има. След три пъти проведена процедура и три гласувания на
22 декември Общински съвет - Пазарджик избра за местен омбудсман бившия областен
управител на област Пазарджик. Община Пазарджик стана 11-та поред община в България,
която има избран обществен посредник.
Началото на този избор е свързано със старта на проекта на Фонд - ИГА – „Обществен
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посредник на Община Пазарджик”. След първите два неуспешни гласувания, по инициатива
на ИГА, Коалиция от 13 НПО избра за граждански посредник на Община Пазарджик
кандидатът, събрал най-много гласове при втория избор – Неделка Преждарова.
Гражданският посредник на Пазарджик работи в продължение на 8 месеца, като направи
няколко публични отчета за дейността си пред медиите.
 Фонд – ИГА със сертификат за успешен проект
Сертификат за успешно приключил проект получи Фонд - ИГА на
специална церемония в информационния център на Делегацията на
Европейската комисия. Проектът „Граждански университет по
пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените
санкции и мерки като алтернатива на затвора”, който се реализира
през настоящата година, е финансиран от Програма „Европа` 2003”
на Европейската комисия. Основната му цел е повишаване на
знанията и разбирането сред широк кръг обществени групи в България за европейските
стандарти и практики при прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на
затвора. В рамките на този проект излезе и най-значимото до момента издание на ИГА „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”.
 Избран е PR на Окръжен съд
Комисия, оглавявана от председателя на Окръжен съд - Пазарджик
Георги Шопов, проведе интервюта с всички 7 кандидати за PR на
Окръжен съд - Пазарджик. Членовете на комисията избраха 25годишната Маринела Чавдарова. Тя е завършила „Икономика на
масмедиите” - магистърска степен в УНСС - София и „Връзки с
обществеността” в същия университет. Новият PR на Окръжен съд
- Пазарджик ще премине обучение при съдии и представители на
съдебна администрация по програма, предвидена в проекта на Фонд - ИГА и Окръжен съд Пазарджик. След приключване на обучението Маринела Чавдарова ще бъде официално
представена на медиите.

Да е здрава, мирна и плодородна Новата 2006 година
Пожела на всички свои приятели, партньори, донори, сътрудници и
клиенти екипът на Фонд -ИГА със специално Интернет обръщение:
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Отчет`2005

Д ругите

за

нас

От страната:
инж. Здравко Зафиров – зам.- кмет на Община Пловдив
„Организацията е доказала своя капацитет в подобряване на диалога и
междуинституционалните връзки. Той се изразява в извършване на наблюдение над
институциите, работещи по проблемите на престъпността, в провеждането на застъпнически
дейности в полза на целевите групи, с които работи. Чрез своите структури предоставя
социални услуги на млади и възрастини правонарушители, развива национални и
международни партньорства”.
Вълчко Марински – зам.-кмет на Община Враца
„Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, Пазарджик е доказала капацитета
си за работа с групи в неравностойно социално положение, както и с добре обучен и
мотивиран екип, работещ с тези лица. При реализацията на проектите си, фондацията налага
висок професионализъм, прозрачност в дейността си, позитивни и ясно очертани резултати и
устойчивост на постиженията и дейностите. „
От неправителствения сектор:
Огнян Минчев – Директор на Института за регионални и международни изследвания
(ИРМИ)
„Организацията е развила своя капацитет по проекти в социалната и образователна сфера в
партньорство с местни и международни организации. Екипът на организацията притежава
изключителни умения да бъде обществен застъпник на граждански интереси, а също и висок
капацитет за стратегическо планиране и изпълнение на поставените задачи.Фонд за
превенция на престъпността – ИГА е много добре разпознаваем в местната общност и
региона, където работи за постигане на мисията си. Тяхната дейност е периодично отразявана
в медиите и често изпълнителният екип е инициатор на иновативни практики. Екипът на
организацията е носител на награди както в страната, така и в чужбина.”
Владимир Йорданов – изпълнителен директор Център за изследване на демокрацията
„Фондацията развива активна дейност по проблемите, свързани с намаляване на
престъпността и повишаване на общественото участие в този процес, в резултат на което
натрупа значителен опит в работата си с групите лица в неблагоприятно положение,
включително малолетните и непълнолетните. ИГА осъществява своята отговорна и
национално призната дейност с екип от специалисти, включително социални работници,
които са преминали обучение и квалификация на няколко нива.”
Мария Петкова – Директор на Фондация „Лале”
„Познавам работата на Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, Пазарджик
от години и намирам, че целите и дейността на организацията в сферата на социалната работа
и подкрепа за деца, младежи и семейства са в съзвучие с усилията на българското общество
да реформира системата на грижи за деца и семейства. Усилията на организацията са в сфера
на дейност, където все още няма съсредоточени достатъчно и добре работещи програми,
които да подпомогнат ефективното осъществяване на започнатите в България реформи.
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Натрупаният опит, както и избраният подход и методи на работа, са предпоставка за
успешното осъществяване на целите и дейностите на организацията и за тяхната устойчивост.
Тони Грънчарова – Сдружение „Ноу Хау за развитие”
„Като дългогодишен служител на една подобна програма към Британско посолство, имах
възможността да работя с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” по
няколко проекта от областта на алтернативните социални услуги и реализацията на пилотни
модели за проверка доколко такива услуги могат да бъдат внедрени в български условия.
Уверено мога да заявя, че в лицето на екипа на фондация ИГА срещнах отговорни
професионалисти, които подхождат към изпълнение на работата си след внимателна и
задълбочена подготовка, които разработват своите проекти като отчитат реалните условия на
средата и прилагат успешно междуинституционалния диалог за формиране на устойчиви,
работещи местни структури. Екипът на фондацията притежава разнообразни и
взаимнодопълващи се опит и умения, които му позволяват да поема многопрофилни задачи и
да работи на няколко нива в програми за развитие на капацитет сред местните институции,
както и в работата с групи в неравностойно положение. Екипът е надежден и почтен
партньор, който спазва поетите по проекта ангажименти и коректно се вписва в определените
срокове.”
Любен Панов – Директор Български център за нестопанско право
„Български център за нестопанско право работи с екипа на Фонд за превенция на
престъпността – ИГА, Пазарджик от 4 години. Фондацията работи за намаляване на
престъпността и повишаване на общественото участие в този процес. ИГА притежава
значителен практически опит в работата с групи лица в неблагоприятно положение,
включително социални работници. Чрез своите структури предоставя услуги на млади и
възрастни правонарушители.”
Елена Кирицова – Председател на Сдружение „Развитие на личността и човешките
общности”- Плевен.
„В рамките на четиригодишната ни съвместна дейност и партньорство Фонд за превенция на
престъпността - ИГА Пазарджик доказа по безспорен начин капацитета си за работа с групи в
неравностойно социално положение.”
Златина Драгиева – Сдружение „Самаряни”
„Организацията има дългогодишен опит в изпълнението на проекти с местен, регионален,
национален и международен характер. Фонд за преденция на престъпността – ИГА създаде
първия Пробационен център в страната и обучи първите пробационни специалисти.
Безспорни са успехите на организацията до момента при разработването на Концепция за
законодателно въвеждане на пробацията в България, при организирането и провеждането на
информационно-обучителни семинари по пробация с участието на съдии, прокурори,
следователи, полицаи, представители на местната влас, НПО. Сред постиженията на
организацията са установените методи и принципи на работа за разработване и внедряване на
експериментални програми и модели.”
От институции
доц. д-р Владимир Велинов – психиатър и съдебен експерт, председател на Българската
психиатрична асоциация, началник специализирана експертна клиника – МУ-София
„От около 7 години работя като лектор, обучител и супервизор с екипа на Фонд за превенция
на престъпността – ИГА Пазарджик по проблемите на превенцията на антисоциални прояви
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на индивиди и групи, на групи в неравностойно социално положение, за ресоциализацията им
и в областта на пробацията. Екипът на фондацията е много стабилен и креативен, с ясна визия
към важните актуални проблеми на обществото и към перспективата.
К. Томанов – секретар Центранта комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни към МС
„В изпълнение на своята функция по привличане на обществеността в дейностите по
превенция и противодействие на детското асоциално поведение ЦКБППМН винаги се е
радвала на добро сътрудничество и добронамерено партньорство с Фонд за превенция на
престъпността – ИГА. Навременни и полезни бяха инициираните от ИГА и реализирани
съвместно с ЦКБППМН и МКБППМН - Пазарджик проекти за пробационен надзор, за
организиране на възпитателните грижи, за социална подкрепа над условно осъдените
непълнолетни. Фондацията има добри традиции в организацията на обучителни дейности,
оказване на социални и консултантски услуги. Активната работа доведе до международно
признание на дейността на организацията и през 2004 г. ИГА стана носител на престижна
международна награда.
инж. Милети Орешарски – Началник на Затвора в Бобов дол
„Затворът в Бобов дол работи съвместно с Фонд за превенция на престъпността – ИГА от
1999 г. и партньорството ни се базира на коректно и професионално сътрудничество и
взаимопомощ.
От света
Кармен Гонзалес – съветник в Посолството на Кралство Холандия
„Пионерската работа на Фонд за превенция на престъпността – ИГА в полето на пробацията
ще се увеличи в рамките на проект ENTER под патронажа на програма за социална
трансформация MATRA на Холандското посолство на чуждите работи. Проектът засяга
въвеждането на пробационни практики и реформи в затворите и ще се реализира съвместно с
PSW. Целта е повишаване на социалното включване на бивши правонарушители, като по този
начин се повишава тяхната социална позиция и работоспособност и се намалява
рецидивизма.”
д-р Томас Алберт Джили – Ръководител на ЕRCES; Главен редактор на ЕRCES online бюлетин
Запознах се дейността на Фонд за превенция на престъпността – ИГА на първата
международна конференция на ERCES в Петербург през април 2005 г. По време на
конференцията оценихме високо представянето на г-жа Марина Манолчева и г-н Димитър
Русинов.
Ръсти Брукс – Помощник-директор и професор в Международен център за
демократично управление Carl Vinson Institute - Джорджия САЩ
„Моята организация е най-голямата местна правителствена обучителна организация в САЩ.
През 2003 г. аз организирах обучителна сесия в САЩ за неправителствени организации от
България. Г-жа Марина Манолчева участваше в тази програма, представяйки себе си и своята
организация – най-сериозният доставчик на социални услуги в България. Бях изключително
впечатлен от успеха на организацията и от това как г-жа Манолчева предоставя услуги и
колко много внимание обръща на въпросите и проблемите на своите клиенти”.
Майк Стюарт – Директор на Европейски форум за заетост на правонарушителите
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„Директор съм на Европейски форум за заетост на правонарушителите, който е част от
Центъра за икономическо и социално включване, Вликобритания. Форумът се занимава с
превенцията на нарастващата престъпност в Европа чрез въвеждане на политика и практика
за рехабилитация на правонарушители.
Запознах се с дейността на Фонд за превенция на престъпността – ИГА във връзка с факта, че
програмният директор на ИГА - Димитър Русинов е член на EOEF от 2005 г. и е един от
първите членове от страна извън ЕС.”
Лорънс Керс – фондация „TRUD”- Холандия
„От името на холандската фондация „TRUD” искам да благодаря на ИГА за доброто
сътрудничество с нас. В Пазарджик получихме голяма подкрепа от вашата организация.
Благодаря Ви, че направихте престоя ни там възможен.
Очакваме с нетърпение по-нататъшното си сътрудничеството с ИГА и се надяваме, че можем
да направим много едни за други.”

Отчет`2005

Публикации за Фонд ИГА в периодичния печат
(Библиографска справка)
ЩЕ си имаме омбудсман : Община Панагюрище е партньор в проект за повишаване
гражданската активност и борба с корупцията. // О б о р и щ е (Панагюрище), № 5, 10 февр.
2005, с. 1 , 5.
Изграждане на устойчив механизъм за граждански контрол върху местната власт и
държавните институции на територията на областта. Проектът ще се реализира от Регионален
фонд ИГА - Пазарджик.
МАТАКИЕВА, Диляна. Изграждат антикорупционна мрежа в областта / Диляна Матакиева.
// П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, № 31, 14 февр. 2005, с. 1-2.
Антикорупционна мрежа в област Пазарджик ще бъде изградена с реализирането на
едноименен проект, финансиран от програма ФАР.
МАНОЛЧЕВА, Марина. Лорънс Бройд идва днес за семинара на ИГА / Марина Манолчева;
Интервю на Калина Ростиславова. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, № 35, 18 февр. 2005, с. 1.
Разговор с изпълнителния директор на Регионален фонд ИГА.
НА 29-и април ще си избират омбудсман.//В и д е л и н а, №57, 28 март 2005 г.
В Община Лесичово.
МИЛЕВ, Тони. Лесичово - с омбудсман до лятото.// П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, 28 март
2005 г.
Правилата за избор на обществен посредник са обсъждали общинските съветници на
Лесичово.
УЧАТ проститутки и наркомани как да се пазят от СПИН : По програма на здравното
министерство.(Репортер). // З н а м е (Пазарджик), № 53, 18-20 март 2005, с. 2. Виж и: В и д е
л и н а, ХV, Х 51, 18-20 март 2005, с. 4.
Десет леки коли и три микробуса раздаде министерството на неправителствени и здравни
организации от девет общини, в това число и фонд ИГА, Пазарджик - за участие в Програма
за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
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НИЩЯТ образоването на бивши затворници. // В и д е л и н а (Пазарджик), № 58, 29 март
2005, с. 3. Вж и: З н а м е (Пазарджик), ХIII, Х 60, 29 март 2005, с. 5.
Регионален фонд ИГА планира да проведе семинар на тема: Създаване на образователна
програма за лица, напуснали местата за лишаване от свобода.
АНГЕЛОВ, Ангел. НПО натискат общинарите за омбудсман : До седмица в Пазарджик
избират неправителствен граждански посредник / Ангел Ангелов. // З н а м е (Пазарджик),
ХIII, Х 67, 7 апр. 2005, с. 5. Вж и: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, Х 69, 7 апр. 2005, с. 1, 3.
Коалицията на неправителствените организации ще представи проекта си "Антикорупционна
мрежа", който е реализиран от ИГА, Индустриалната стопанска асоциация и сдружение
"Човеколюбие".
РОСТИСЛАВОВА, Калина. Коалиция ще бори корупцията. Неправителствените
организации се обединяват в проект.// П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, №69, 7 апр. 2005, с. 1,
3.
Регионален фонд - ИГА представи проекта си "Антикорупционна мрежа в област Пазарджик",
който се реализиран в партньорство с Индустриалната стопанска асоциация и сдружение
"Човеколюбие".
ДИМИТРОВА, Теодора. Четирима кандидати за омбудсман в Лесичово.// В и д е л и н а,
№75, 21 април 2005 г.
ДИМИТРОВА, Теодора. Лесичово вече си има обществен посредник. // В и д е л и н а, №82,
4 май 2005 г.
На сесия на Общински съвет - Лесичово на 29 април е избрана Мария Димитрова.
АНГЕЛОВ, Тони. Избират омбудсман и в Септември.// П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а,
№89, 6 май 2005 г., с.2
ТРАЙКОВА, Бисерка. Гражданите си избраха застъпник пред чиновниците. Учителката
Неделка Преждарова ще контролира институциите.//З н а м е, №92, 12 май 2005 г., с.1
Гражданският посредник на Пазарджик - представен на прескоференция.
ДВА дни в Стара Загора и Пловдив ще прекарат магистратите от Пазарджишкия съд.(Светска
хроника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, IV, Х 96, 17 май 2005, с. 4. Участие в
информационните дни по проблемите на пробацията. Проявата се организира от регионален
фонд ИГА. Присъствие на лектори от Чехия, Холандия и Русия.
ЗАХОВА, Елена. Пробацията като нов вид наказание.//М а р и ц а (Пловдив), №133, 19 май
2005 г.
Авторката е съдия в Окръжен съд - Пловдив, лектор на Информационния ден по пробация.
ЛАЗАРОВ, Иван.Осъдиха петдесет души на пробация.// М а р и ц а (Пловдив), №139, 26 май
2005 г.
И за проведения в Пловдив Информационен ден по пробация.
ОМБУДСМАНЪТ на Лесичово представя първия си отчет.//В и д е л и н а, №112, 20 юни,
с.3
На пресконференция на 20 юни.
ТРАЙКОВА, Бисерка. Гражданският посредник се отчете. Една от целите му е да научи
гражданите да си търсят правата.//З н а м е, №118, 21 юни 2002 г., с. 2
Първи отчет пред медиите направиха Гражданският посредник на Пазарджик и Общественият
посредник на Лесичово.
ИЗГРАЖДАТ пробационна служба във Велинград. // В и д е л и н а (Пазарджик), №117, 22
юни 2004, с. 4.
Работна среща по проект "Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик".
ПЕТРОВА, Ваня. ИГА усвои 185 хиляди лева за осем проекта.//З н а м е, №121, 24 юни 2005
г., с. 5.
Регионален фонд - ИГА представи пред медиите отчета си за 2004 г.

44

ГЕОРГИЕВА, Магдалена. Обществени мерки като алтернатива на затвора. // З н а м е, №123,
28 юни 2005, с.3.
За Информационните дни по пробация в Плевен и София.
КЮРКЧИЕВА, Елина. В информационен ден научаваме повече за пробацията. Лектори ще
бъдат водещи изследователи от Европа.// П о с о к и (Плевен), 29 юни 2005 г.
За информационния ден по пробация в Плевен.
ГРЕШКА е промените в законодателството, свързани с пробацията, да останат на хартия.
Заяви в Плевен проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в
Университета Брабант в Тилбург: Интервю// П о с р е д н и к (Плевен), 30 юни 2005 г.
Антон ван Калмтот е един международните лектори на информационните дни по пробация,
организирани от Регионален фонд - ИГА.
ЕКСПЕРТИ искат алтернативни форми на лишаването от свобода.// B G - С е в е р (Плевен),
30 юни 2005 г.
За информационния ден по пробация в Плевен.
КЮРКЧИЕВА, Елина. Експерти обсъдиха въвеждането на пробацията с плевенски
магистрати. Трябва да се търсят възможности за замяна на затвора според специалистите.//
П о с о к и (Плевен), 30 юни 2005 г.
За информационния ден по проект „Граждански университет по пробация”.
ОМБУДСМАНЪТ на Община Лесичово организира приемни дни в селата.// В и д е л и н а,
№125, 7 юли 2005 г.
МАТЕВА, Ана. Гиньо Ганев ще разяснява ролята на омбудсмана.//З н а м е, №131, 8 юли
2005, с.2.
Среща - дискусия в Общинския съвет за ролята на Обществения посредник с участието на
избраните посредници от Пазарджишка област (по проекти на ИГА) и председателите на
Общинските съвети, които са стартирали процедура за избор на обществени посредници.
НАСТОЯВАМ Пазарджик да има омбудсман. Блиц.//П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, №134,
8 юли 2005 г., с.1
Интервю с председателя на Общински съвет - Пазарджик Тодор Попов за инициативи, които
целят провеждането на нов избор за Обществен посредник на Пазарджик.
ДОЧЕВА, Даниела. Европейският съюз иска да опразним затворите. Назначават 500
чиновници в структури за прилагане на пробацията.// B G - С е в е р (Плевен), 8 юли 2005 г.
МИХАЙЛОВА, Пенка. Властите не искат коректив. Гиньо Ганев, национален омбудсман:
Мъчна е тая работа.//З н а м е, №135, 14 юли 2005 г., с. 5.
Среща дискусия в Общински съвет - Пазарджик за ролята и мястото на обществения
посредник. Оповестена е инициатива на председателя на Общинския съвет за възобновяване
процедурата за избор на Обществен посредник на Пазарджик.
ГАНЕВ, Гиньо. Омбудсман не трябва да се избира тайно. Интервю на Томи Наплатанов.//
П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, №138, 14 юли 2005 г. с. 1.
Нациационалният омбудсман присъства на среща-дискусия в Пазарджик за ролята на местния
Обществения посредник.
ЩЕ имаме обществен посредник? . // А п р и л ц и (Брацигово), № 15, 21 юли 2005, с. 1, 3.
Информационни дни организира в Брацигово регионален фонда ИГА.
РЕГИОНАЛЕН фонд “ИГА” - Пазарджик представя...(Градът). // П а з а р д ж и ш к а М а р
и ц а, № 196, 4 окт. 2005, с. 1.
Проект “Граждански университет по пробация”, финансиран от програмата “Европа-2003” на
Европейската комисия.
ТРАЙКОВА, Бисерка. Все повече хора търсят гражданския посредник. След успешно
разрешени случаи. // З н а м е, № 203, 21 окт. 2005, с.8.
МАНОЛЧЕВА, Марина. ИГА създаде първия учебник по пробация / Интервю на Калина
Ростиславова.(Блиц). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, № 212, 26 окт. 2005, с. 1.
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МАТАКИЕВА, Диляна. Избираме с явен вот омбудсман.// П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а,
№216, 1 ноем. 2005 г.
ВЕНЧЕВА, Стефка. ИГА създаде Обществен съвет срещу корупцията. // П а з а р д ж и ш к а
М а р и ц а, №220, 7 ноем. 2005 г., с.1.
В рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”.
Стартира трета процедура за избор на обществен посредник на Община Пазарджик.
ВЕНЧЕВА, Стефка. ИГА създаде Обществен съвет срещу корупцията. // П а з а р д ж и ш к а
М а р и ц а, № 220, 7 ноем. 2005, с. 1.
ОБЩЕСТВЕН съвет ще се бори с корупцията. // З н а м е (Пазарджик), № 215, 8 ноем. 2005,
с. 1.
Областен обществен съвет срещу корупцията е създаден в Пазарджик в рамките на проекта на
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ директор на Регионален фонд - ИГА в Пазарджик.(Светска хроника).
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Справката е изготвена със съдействието на сектор „Краезнание”
на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик
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Фонд за превенция на престъпността - ИГА - Пазарджик най-сърдечно благодари на всички
партньори, съмишленици и приятели, които през годината оказаха своята подкрепа при
реализацията на проекти със съществен принос за утвърждаването и развитието на
гражданското общество в Република България
БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ДОНОРИ:

Британско министерство за международно развитие /DFID/
Институт "Отворено общество" - София
Обединени холандски фондации за Централна и Източна
Европа
Посолство на Обединено кралство Великобритания в
България
Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство
Холандия
Посолство на Кралство Холандия в България - програма
MATRA KAP
Американската агенция за международно развитие(ААМР) –
Инициатива за укрепване на съдебната система
FCO - Global Opportunities Fund - Лондон
Програма ФАР - Малки проекти на Европейската комисия
Програма Фар Нетуъркинг на Европейската комисия

Програма ФАР на Европейския съюз „Развитие на гражданското общество”
Глобален фонд за борба срежу СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерството на
здравеопазването в България
Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България
Charity Know How
Център за изследване на демокрацията
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