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У в о д  
                                                               
 

Изминалата 2006 година бележи нов етап в развитието на Фонд - ИГА. 

Организацията завърши един цикъл от своето развитие, който се характеризираше с 
повече на брой регионални инициативи и програми. През втората половина на 2005 

година и цялата 2006 година Фонд - ИГА повиши значително своя капацитет и започна 
реализация на по-мащабни проекти, с национално и международно значение. 
Организацията продължи да изгражда, затвърждава и развива своите партньорства 
както на национално, така и на междунардно ниво. Членството в такива структури като: 
Conférence Permanente Européenne de la Probation (Постоянна Европейска конференция 
по пробация); European Offender Employment Forum (Европейски форум за заетост на 
правонарушители); American Probation and Parole Association APPA (Американска 
асоциация по пробация; European Forum on Juvenile Justice (Европейски форум по 
младежко правосъдие; ERCES-European and International research group on crime, Social 

Philosophy and Ethics (Европейска и международна проучвателна група за 
престъпността, социалната философия и етиките), позволи на организацията да участва 
в редица международни форуми и да стане проводник в страната на най-новите 
тенденции в областта на криминологията и превенцията на престъпността, 
реинтеграцията на правонарушители и малдежкото правосъдие. 

В края на 2006, с помощта на външни консултанти и експерти, организацията 
разработи нов Стратегически план 2007-2013, който е основния инструмент за 
управление в следващия период. При разработването на плана бяха запазени и развити 

основните направления на дейност, по които организацията работи от своето създаване. 
Това са:  

Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки;  

Превенция на престъпността и социалната изолация;  
Антикорупция и активно гражданско общество;  

Организационно развитие   
 

Какво успя да постигне организацията през 2006 година? Съгласно Оперативния 
план на ИГА за 2006 година основната цел на организацията бе: Защита на 
обществото чрез намаляване на престъпността и подпомагане на уязвимите групи. 
Тази цел бе постигната чрез дейности и проекти, насочени към реализиране на редица 
подцели: 

 По първа подцел: Да се подпомага процеса по изграждане на българската 

пробационна система в цялата страна и въвеждане на европейските и международни 

стандарти в нея. 

По изпълнението на тази цел беше завършен модела на „Дневен пробационен 

център”, финансиран от Фондация „Лале”. Това е първия в страната център, който 
предоставя услуги на различни държавни и общински структури, работещи по 
проблемите на престъпността: Областни пробационни служби, Местни комисии за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Затвори, Отдели за 
закрила на детето. Сградата за работа на центъра се предоставя от общината, а 
средствата за неговата работа ИГА осигурява от различни източници и програми.  

В средата на 2006 стартира проект “Демонстрационен модел на полагане на 
безвъзмезден труд в полза на обществото”, финансиран от Демократичната комисия 
към Посолството на САЩ в България. С този проект Фонд - ИГА продължи своята 
дейност по популяризиране на пробацията в страната. Пробационната санкция 
„Безвъзмезден труд в полза на обществото” е най-добрата реклама пред обществото за 
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смисъла и ефекта от използването на алтернативи на лишаването от свобода. В рамките 
на проекта първо бяха подготвени информационно-образователни и рекламни 

материали (включително бе преведен филм, предоставен от Националния директорат 
по пробация на Англия и Уелс), бяха проведени 5 информационни дни в различни 

региони и бяха идентифицирани 5 общини и 6 обществени обекта, където да се 
осъществят демонстрационни проекти. Съвместно с 5-те областни пробационни служби 

започна подбор на осъдени лица, които да работят на тези обекти и в края на септември 

бяха стартирани демонстрационните проекти. Проектът ще приключи през месец май 

2007 година. 
Изпълнението на тази подцел бе подпомогната през 2006 г. и от двугодишния 

(2006-2007) проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на 
представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление”, 

финансиран по програма FAR Networking в партньорство с Penal Reform International.  

Дейностите по този проект се осъществяваха през цялата година, като част от 
събитията се реализираха в Румъния, а друга част в България. Беше създадена работна 
група, която осъществи по една среща в България и Румъния, бяха обучени 20 

представители на НПО да работят с тази целева група, бяха създадени връзки и 

контакти между представители на държавните институции, местната власт и НПО в 
двете държави и бяха финансирани по два малки проекта за предоставяне на социални 

услуги в България и Румъния. Двата проекта в България стартираха през месец юли и 

се осъществяват: първият в Северна България – във ВУИ, с.Подем с непълнолетни, 

настанени в институции, а вторият в Южна България, в Пазарджик, Пловдив, Разлог и 

Сандански - с бивши затворници, осъдени на пробация и деца, регистрирани в 
МКБППМН. Проектът ще продължи през цялата 2007 г.   

По втора подцел: Да се повиши социалното участие на бивши 

правонарушители на пазара на труда и се намали рецидивизма при тях 

Тази цел се реализира по 2,5 годишен проект "ENTER", финансиран по програма 
МАТРА на Холандското правителство, като Фонд - ИГА се явява партньор на 
холандската организация PSW Consultancy. Проектът стартира в края на 2005 година. 
През 2006 година бяха реализирани две учебни посещения в Холандия на 
представители на различни институции и организации, имащи отношение към 

проблема. Беше създадена Национална работна група и три регионални работни групи, 

които осъществяваха периодични работни срещи по проблемите на бившите 
затворници. Беше разработен специален модел „Ентер”, който включва най-доброто от 
холандската и българската система за работа по реинтеграция на бивши затворници и  

през месец юни бяха обучени 16 обучители да прилагат този модел. Също така бе 
разработена WEB site на проекта и бяха издадени 4 броя бюлетини. През месец 

септември в Пазарджик се проведе голяма пресконференция за старта на проекта, в 
която участваха г-н Ян ван де Бранд, представител на Холандската система на 
затворите и г-н Петър Василев, началник на Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията” към Министерството на правосъдието в България. Проектът продължава и 

през 2007 и 2008 година. 
За постигането на тази цел допринесоха и част от дейностите, реализирани и по 

други проекти. В рамките на проект „Дневен пробационен център” се реализираха 
услуги в затворите Пазарджик и Бобов дол и с бивши затворници. В рамките на втория 
малък проект, част от проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство 
на представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление” 

също се реализираха социални услуги в затворите и с бивши затворници. 
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По трета подцел: Да се подобри сътрудничество между институциите и 

организациите, работещи по проблемите на младежката престъпност 

Реализацията на тази цел се осъществяваше чрез проект „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 на Британското външно 
министерство. Проектът стартира в края на 2005 г.  с обучение на секретари на Местни 

комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
Най-важния резултат по този проект през 2006 г. бе преводът и адаптацията в 
български условия на британския инструмент за оценка на риска ASSET, който се 
извърши от експерти от Великобритания (Маги Блайд, Боб Ашфорд - ръководител на 
департамент в Борда за младежко правосъдие на Англия и Уелс и Кери Бейкър от 
Оксфордския университет) и България (доц.Владимир Велинов и Константин 

Томанов). Бяха проведени поредица от семинари в Силистра, София, Враца, Плевен, 

Банско за изграждане на местни модели на междуинституционално сътрудничество. В 

няколко региона на страната стартираха процеси по изготвяне на общински стратегии 

за превенция на младежката престъпност. 
По четвърта подцел: Да се подпомогне превенцията на младежката 

престъпност и предоставянето на ефективни услуги на малолетните и непълнолетни 

правонарушители 

Най-общо тази цел се изпълняваше чрез реализацията на всички  гореописани 

проекти. Фонд - ИГА разработи свой модел за предоставяне на услуги на млади 

правонарушители в рамките на социалните услуги Център за социална рехабилитация и 

интеграция и социален асистент. В рамките но този модел се предоставят 
специализирани услуги на различни институции, както и на доброволни клиенти. През 
2006 г. ИГА започна да мултиплицира елементи от този модел в район Триадица, 
София, в Плевен, Пловдив, Сандански, Разлог, Враца, Исперих.  

Друг елемент от изпълнението на тази цел е стартиралият в средата на годината 
проект „Непълнолетни и правосъдие. Обучение на магистрати за ефективно водене на 
съдебни процеси с участие на лица под 18 г.”. До края на годината беше разработена 
специализирана програма за обучение на съдии и прокурори, работещи по дела с 
непълнолетни. Обучението на 75 магистрати ще се осъществи през 2007. 

По пета подцел: Да се подпомогне процесът по създаване на съвременни форми 

и модели за предоставяне на социални услуги 

Реализацията на тази цел е включена в изпълнението на всички дейности и 

проекти на ИГА. Основният модел в работата на организацията през 2006 г. бе да се 
завърши модел по разработване на пакет от специализирани и интегрирани помежду си 

услуги за правонарушители от всички възрасти и високорискови групи.   

В края на годината организацията стратира и проект “Програма за 
професионално обучение - Оценка и управление на случаи”, финасиран по програма 
«Леонардо». Проектът ще се реализира през 2007-2008 година, като ще бъде 
разработена специализирана програма за професионално обучение на социални 

работници, работещи с правонарушители. 

По шеста подцел: Да се подпомогнат процесите по превенция, лечение и 

рехабилитация на наркомании и ХИВ/СПИН 

През цялата 2006 г.  ИГА продължи да реализира в Пазарджик два от 
компонентите на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” чрез 
два аутрич екипа по 4 човека, които достигнаха до общо 320 клиенти (инжекционно 
употребяващи наркотици и проституиращи жени и мъже).  
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По седма подцел: Да се подпомогнат процесите за противодействие на 

корупцията и въвеждане на институцията омбудсман в България 

 За реализацията на този цел организацията реализира няколко значими проекта.  
В средата на 2006 г.  приключи успешно проект “Антикорупционна мрежа в област 
Пазарджик”. Равносметката по проекта беше: трима избрани от Общинските съвети 

местни общински посредници - в Пазарджик, Лесичово и Батак, действащ Областен 

обществен съвет за противодействие на корупцията, действаща коалиция от НПО 

„Гражданска активност срещу корупцията”, множество конференции, работни срещи и 

издания. Като логично следствие от него бе и реализацията в периода 20. 03. 2006 г. – 

20.09. 2006 г. на проекта „Местните обществени посредници в Пазарджишка област – 

гарант за антикорупционна политика на местно ниво. Застъпническа кампания за 
въздействие върху практиката на институционализирането им”, финансиран от 
«Отворено общество», който позволи да се стратират кампании за избор на обществен 

посредник в още 3 общини от региона. 
Важен резултат от реализацията на тази цел бе и реализацията на проект 

„Отворен съд”, в рамките на който бе избран пресаташе на Окръжен съд в Пазарджик, 
бе разработена Комуникационна стратегия на съда и Интернет страница. 

По осма подцел: Да се мониторират процесите в страната, свързани с 

горните теми 

С реализацията на тази цел ИГА включи един нов елемент от своите 
стратегически цели, а именно да извършва наблюдение над институции, работещи по 
проблемите на престъпността. През 2006 г. това бе реализирано с няколко проекта и 

инициативи. През юни 2006 г. в София бе проведена Международна конференция 
„Подобряване спазването на човешките права в българските, румънските и турските 
затвори чрез модерни методи на третиране, подобряване на условията на живот и 

защита на малцинствата”. В конференцията участваха повече от 60 представители от 8 

страни. Основен резултат от събитието бяха специална декларация до правителствата 
на България, Турция и Румъния, включваща препоръки по отношение спазването на 
правата на затворниците в трите страни и финална публикация на 4 езика. 

От 3 до 6 май в курорта Боровец ИГА организира и 2-рата международна 
конференция  на ERSES, в която участваха представители на САЩ, Англия, Франция, 
Австралия, Русия, Чехия, България. Конференцията разгледа редица световни 

проблеми на престъпността, криминологията, етиката.  
В края на 2006 година стартира и подготовката на Независим граждански 

мониторинг на законодателното и институционално въвеждане на пробацията в 
България. Проектът е с финансовата помощ на програма МАТРА КАП на Холандското 
посолство в България и ще се реализира основно през 2007. 

По девета подцел: Да се развие участието на организацията в международни 

проекти и мрежи, свързани с основната мисия на организацията 

И през 2006 година организацията продължи да разширява своята международна 
дейност. Бе създаден специален отдел към организацията, който работи по 
международни проекти. Бяха разработени и редица международни проекти. 

Представители на организацията участваха в международни конференции и семинари в 
Будапеща, Букурещ, Прага. ИГА стана член на Американската асоциация по пробация 
и условно освобождаване APPA.  

По десета подцел: Да се развие моделът за стопанска дейност, позволяващ 

изграждането на устойчивост 

През 2006 г. ИГА разви съвместно с Център за обучение и услуги няколко 
форми на стопанска дейност, подпомагащи организацията: компютърни курсове, 



 7 

създаване на професионален учебен център с 10 професии, трудова борса, платени 

социални услуги, издателска дейност.  
По единадесета подцел: Да се разработи и развие новата програмна схема на 

организацията 

С подкрепата на програма “Ефективност и ефикасност за промяна” на Фондация 
“Работилница за граждански инициативи” ИГА с помощта на външен експерт стартира 
в края на 2006 година разработване на своя 7-годишна стратегия. Бяха проведени 

повече от 10 работни срещи и семинари. Стратегията ще бъде завършена през в 
началото на 2007 г.. 

По дванадесета подцел: Да се повишат уменията и професионалните 

компетенции на екипа 

През 2006 година различни представители от екипа на Фонд - ИГА са участвали 

в повече от 40 обучителни семинари, конференции, курсове за професионално 
обучение и други обучителни дейности. В края на 2006 година организацията включи 

разработването на индивидуални планове като част от планирането работата на екипа. 
 

Като заключение може да се обобощи, че Фонд – ИГА реализира една много 
успешна година. Организацията не само удвои своя финансов и материален ресурс, но 
и реализира видими резултати в основните направления на дейност. Новите 
национални и международни партньорство са доказателство за нарасналия авторитет на 
фондацията. Бяха привлечени млади и амбициозни хора, които допълнително 
повишиха капацитета на ИГА. Много държавни структури, местни власти и 

неправителствени организации търсят експертната и партньорска помощ на 
организацията. Интернет страницата на организацията и нейните многобройни 

специализирани издания намират все по широка аудитория и потребители.  

Фонд - ИГА ще стартира 2007 г. не само със своя нова стратегия, но и с едно 
осигурено основно финасиране до 2009 година. 
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Съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ  
 

І. Общо представяне. 
/описание на организацията - кога учредена, къде е седалището й, кога е определена за 
извършване на дейност в обществена полза, кога е вписана в Централния регистър, 
мисия, основни цели и др./ 

 

 

Представяне на организацията 
И с т о р и я 

 
Организацията е създадена през 1998 година под името Фондация “Инициативи и 

гражданска активност”. На базата на приемствеността, в началото на 2000 г., се 
извършиха организационни и структурни промени. Това наложи промени в 
регистрацията на организацията. Създаде се Регионален фонд – ИГА  

( Инициативи и гражданска активност ), който и  днес продължава дейността си  под 
името Фонд за превенция на престъпността - ИГА. 

 

Д н е с 
 
За реализацията на своите цели организацията: 

- Разработва и внедрява експериментални програми и модели; 

- Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски 

дейности; 

- Подобрява диалога и междуинституционалните връзки; 

- Извършва наблюдение над институциите, работещи по проблемите на престъпността; 
- Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи; 

- Предоставя социални услуги на правонарушители; 

- Изгражда национални и международни партньорства. 
 

Визия 

Фонд - ИГА е Независима професионална организация с 
Уникална сфера на дейност, 
Ясна стратегия, 
Отговорно ръководство, 
Високомотивиран екип от професионалисти, 

Широк кръг партньори и клиенти. 

Предлага уникални програми, 

Проекти, 

Решения и 

Ефективни услуги, 

Подобрява обществената среда. 
ИГА е марка за качество. 
 

Приета Стратегия за развитие на организацията в периода 2007-2013 

През настоящата година беше приет Стратегически план  за развитието на 
организацията в периода 2007 – 2013. Дългосрочната стратегия бе планирана и 

разработена с цел оптимизиране на вътрешната организация на работа във Фонд - ИГА 



 9 

и с оглед  повишения капацитет и разширените партньорства на национално и 

международно ниво. В рамките на стратегията бяха определени и четирите основни 

направления в дейността на организацията:  
 

Основни направления в дейността на организацията: 

- Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки; 

- Превенция на престъпността и социалната изолация; 
- Антикорупция и активно гражданско общество; 
- Организационно развитие 
 

Н а г р а д и 

 
� 2004 г. - 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.  
 

� 2005 г. - 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).  

 

Р е г и с т р а ц и я    и   л и ц е н з и 
 

o 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.); 

o 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); 

o 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); 

o Фонд за превенция на престъпността – ИГА е лицензиран обучаващ и изпитен 

център за “Xpert European Computer Passport”. (Xpert” е стандартизирана 

система за обучение и сертифициране “Xpert European Computer Passport”, 

разработена от Европейската изпитна централа в Хановер, Германия.) 

 

У п р а в и т е л е н     с ъ в е т  
 

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: 

o д-р Антонина Желязкова - антрополог, председател на Управителния съвет на 
"Международен център по проблемите на малцинствата и културните 
взаимодействия";  

o Георги Димитров - магистър фармацевт, президент на ООД “Фромвулеви”, 
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изпълнителен директор на Управителния съвет на “Есенен университет по 
зависимости”;  

o Мариана Бойрикова - магистър филолог, експерт по библиотечно дело, PR  

специалист; 
o Димитър Русинов - магистър педагог, председател на Център за интеграция на 

криминално проявени и рискови групи.  

o Марина Манолчева - магистър по педагогика и журналистика, изпълнителен 

директор на организацията. 
 

О п е р а т и в е н    е к и п  
 

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 70 проекта, лектор и обучител в 
областта на пеналната система, младежкото правосъдие, пробацията, социални услуги 

на правонарушители, автор на издания и публикации. Член на: 
- Американската асоциация по пробация; 
- УС на Регионалната агенция за икономическо развитие (РАИР);  

- Европейски форум за заетост на правонарушители; 

- Постоянна Европейска конференция по пробация. 
- Българска асоциация за социален инженеринг. 
 

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  над 70 проекта, лектор и обучител в областта на пеналната 
система, младежкото правосъдие, пробацията, социални услуги на правонарушители, 

автор на издания и публикации. Член на: 
-УС на Регионалната агенция за икономическо развитие (РАИР);  

-УС на Асоциацията на социалните предприятия в България (АСП); 

- Европейски форум за заетост на правонарушители; 

- Постоянна Европейска конференция по пробация; 
- Българска асоциация за социален инженеринг. 
 

Мариана Бойрикова -  магистър филолог, ръководител проекти, PR, издателска 
дейност. 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 филм - импресия за Пазарджик -„Денят на един 

град”. Автор на над 30 публикации в  периодични издания, свързани с обществения 
живот, литературата и библиотечно-информационното обслужване. Участвала е в 
разработката на 4 проекта по програма «Гражданско общество»,  координатор на 
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дейностите по 7 проекта. Квалификация в областта на PR. Обучение в застъпничество, 
лобиране и мониторинг.  
 

Николай Вълков - магистър по икономика; финансист на организацията. Завършил 
Университет за национално и световно стопанство - София, специалност икономика и 

управление. Има специализации в областта на агробизнеса. Сертифициран вътрешен 

одитор по ИСО 9001.  Разработени и финансирани 28 проекта в сферата на агробизнеса. 
Във Фонд - ИГА е участвал в разработването и финансовото отчитане на 51 проекта.  
Придобита допълнителна квалификация за Управление и счетоводство на проекти и 

Подготовка бизнес планове на социални предприятия..  
 

Андрей Момчилов – юрисконсулт, мениджър «Международни проекти» 

Завършил право в СУ «Св. Кл. Охридски», специализация «Международно право и 

международни отношения». Участвал в разработката на над 10 успешни проекта. 
Координатор на дейностите по 5 международни проекта. Преминал следните 
квалификации: Сертифицирано обучение по набиране на средства на Фондация за 
развитие на гражданското общество – Унгария; Сертифицирано обучение по 
застъпничество на Фондация за развитие на гражданското общество – Унгария; 
Обучение на обучители „Образование по права на човека за млади хора” (по 
методологията Компас на Съвета на Европа) – сертифициран обучител; Обучение на 
обучители по достъп до информация на Програма „Достъп до информация”, Обучение 
на обучители Xpert Soft Business Skills (част от европейската система Xpert), Обучение 
на СиБиЕн Консорциум по договор за техническа помощ с ЕС и др. Участие и 

презентация на международна конференция „Младежкото правосъдие в източна и 

югоизточна Европа”, 14-16 септември 2005, Кишинев, Молдова.  
 

Валентина Гешева - бакалавър по социални дейности, ръководител на Център за 
социални услуги към организацията. Обучения и квалификации: Социална работа с 
малолетни, непълнолетни и възрастни правонарушители и техните семейства; Фамилно 
консултиране при семейства с деца, извършители на противообществени прояви или 

наличие на поведенчески проблеми; Работа на терен с лица, зависими от наркотични 

вещества; Оценка на риска по АССЕТ; Управление на центрове за работа с деца и 

семейства; Професионално ориентиране и консултиране на правонарушители. 

Мотивационни програми за работа; Програми за опазване на психосоциална подкрепа 
за правонарушители и техните семейства. 
 

Анна Муховска – офис мениджър. Бакалавър по социология. Текущо обучение за 
магистър по масовите комуникации и журналистика. Обучения и квалификации: 

Тримесечен курс за социален работник, специалност „Социални услуги на деца и 

семейства в риск”; Застъпничество и финансиране на НПО от Европейските фондове; 
Национално и международно законодателство и механизми на дискриминация - 

обществена кампания за борба с дискриминацията; Управление на човешките ресурси. 

 

Орлин Цеков – студент „Връзки с обществеността и журналистика”, координатор 
проекти.Обучения и квалификации: Обучение на СиБиЕн Консорциум по договор за 
техническа помощ с ЕС ; Обучение на обучители (PSW Netherlands) по проект 
„ЕНТЕР” относно „Интеграция на бивши правонарушители на пазара на труда” . 

 

Олег Комсалов  - сътрудник. Магистър по социология. Обучения и квалификации: 

Обучение за обучители - Програма за Социални предприятия; Обучение за работа на 
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терен по Компонент 6 (Превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи) ; Курс за 
социални работници „Социални услуги на деца и семейства в риск”;  Обучения за 
социална работа с правонарушители. 

 

Катерина Вълева - счетоводител 
                                               

Николай Костадинов – компютърен специалист,  сътрудник в Центъра за обучение и 

услуги 

Екип от социални работници 
-Социални асистенти, които предоставят услуги на млади и възрастни 

правонарушители (затворници, бивши затворници, условни осъдени и осъдени на 
пробация, млади правонарушители до 18 г.) и техните семейства; 
-Сътрудници на терен (аутрич) - участват в реализацията на дейности за поддържане на 
ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лица, употребяващи венозно 
наркотици;  

-Сътрудници на терен - участват в реализацията на дейности за намаляване рисковото 
сексуално инжекционните практики сред проституиращи жени и мъже.  
 

Участие на екипа в квалификационни и обучителни форуми през 2006 г. 
 
Марина Манолчева 

- Четиримодулно обучение по програма „Растеж към устойчивост” на тема 
„Управление на човешки ресурси”. 

 

Димитър Русинов 
- Четиримодулно обучение по програма „Растеж към устойчивост” на тема 
„Управление на човешки ресурси”; Обучение на Xpert по бизнес планиране.  
 

Анна Муховска: 

- Обучение на тема „Застъпничество и финансиране на НПО от Европейски фондове” – 

5 - 6 юни 2006, Пловдив. Организирано от Фондация „Програмен и аналитичен център 
за европейско право” (ПАЦЕП) и Фондация „Български център по нестопанско право” 

(БЦНП); 

- Обучение на тема „Национално и международно законодателство и механизми на 
дискриминация – обществена кампания за борба с дискриминацията” по проект 
„Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на представители на групи в 
неравностойно положение, осъдени за престъпление” на Фонд– ИГА, 27 юни - 2 юли 

2006, Копривщица; 
- Тримесечен курс (8 май - 3 август 2006) за „социален работник”, специалност 
„социални услуги на деца и семейства в риск” по програма „Активни услуги на пазара 
на труда”, реализиран от Център за професионално обучение към „Център за 
регионално развитие” ООД - София; 
- „Управление на човешки ресурси”, трето обучение по програма „Растеж към 

устойчивост” – 28 - 30 септември 2006, с. Боженци, организирано от Фондация „Помощ 

за благотворителността в България”.  

- Обучение на екипи за работа на терен по програма за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН, Компонент 6 „Превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи мъже и 

жени”, 13 - 15 октомври 2006, Парк-хотел „Москва” София; 
- Обучение на тема „Организационно развитие и управление на НПО” – 13 - 15 ноември 

2006, София, х-л „Брод”, организирано от Институт „Отворено общество” - София.  
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Орлин Цеков 
- Обучителен курс по „Застъпничество и лобиране; Набиране на средства; PR и 

комуникации; Управление на проекти”, 18 - 23 юни - Силистра, основно обучение, 12 -

16 декември 2006 г. - Букурещ. Обучение за напреднали, организирано от CBN 

Consortium; 

- Обучение на тема „Съвместно изследване и развитие”, 20 – 22 ноември 2006 г., 
организирано от Институт «Отворено общество», София.  
Валентина Гешева 

- “Психо-социална работа с деца с девиантно поведение”; 

-“Социална работа със затворници и бивши затворници”; 

- Обучение по АССЕТ - оценка на риска на Младежкия борд на правосъдието и 

Оксфордски университет; 
- Обучение на МТСП на тема “Управление на Центрове за работа с деца и семейства”; 

 

Олег Комсалов 
- Обучение за стартиране на стопанска дейност на нестопански организации, 

организирано от Каунтърпарт Интернешънъл – България по програма “Социални 

предприятия” ; 

- Обучение на Глобалния фонд и Министерство на здравеопазването за  работа на 
терен с проституиращи жени и мъже,  София. 
 

Андрей Момчилов 
- Обучение на Xpert по бизнес планиране;  
- Обучение на обучители по проект „ЕНТЕР” – І –ви модул - Холандия, ІІ –ри модул - 
Боровец 

- Обучение по проект „Прилагане на Закона за свобода на информацията” (Програма 
достъп до информацията); 
- Обучение „Набиране на средства” на БЦНП и ФРГО –Унгария – два модула; 
- Участие в обучителен курс по „Застъпничество и лобиране; Набиране на средства; PR 

и комуникации; Управление на проекти”, юли – Силистра, основно обучение; декември 

- Букурещ, обучение за напреднали, организирано от CBN-Consortium; 

 

Мариана Бойрикова 

- Обучение в умения за застъпничество, организирано от Институт „Отворено 
общество”, Пловдив; 
- Обучение „Гражданско участие в бюджетния процес”, организирано от Фондация 
„Ресурсен център”, Боровец;  

- Обучение на тема „Застъпничество за разрешаване на обществени проблеми на 
местно/регионално ниво”, организирано от Програма „Европейска интеграция и 

регионална стабилност”на Институт „Отворено общество”, Трявна; 
- Обучение „Изграждане на професионални връзки на съдилищата с обществеността”, 

организирано от ААМР по Програма „Инициатива за укрепване на съдебната система”, 

Пловдив. 
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Дейността на организацията се подпомага от експерти в различни области: 

 

� 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";  

� 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"; 

� Валентина Караганова – началник отдел „Възпитателна дейност в местата за 
лишаване от свобода и пробация” в ГД „Изпълнение на наказанията”, Министерство 
на правосъдието; 

� Рене ван Хурен - мениджър проекти и член на УС на PSW - Консултации на пазара 
на труда, една от водещите неправителствени консултантски организации в 
Холандия  

� Яс Ромбоут – обучител от PSW - Консултации на пазара на труда – Холандия;  
� проф. Антон ван Калмтот - преподавател по наказателно право в университета 

„Брабант” в Тилбург - Холандия; 
� Маги Блайт - консултант, бивш директор на отдел в Британския борд за младежко 
правосъдие; 

� Боб Ашфорд -  директор на отдел в Британския борд за младежко правосъдие; 
� Ян ван ден Бранд - генерален управител на Холандската затворна система, 
ръководител на международните връзки на Министерство на правосъдието - 

Холандия. 
� Боб Андерсън – началник на Окръжна пробационна служба в Джексън – щат Тенеси, 

САЩ; 

� Стив Питс – съветник по присъединяването в Министерство на правосъдието; 
� Специалисти от Пинал реформ интернешънъл - Лондон; 

� Екип на Асоцията по пробация и медиация – Чехия; 

� Постоянната европейска конференция по пробация (СЕП). 

 

 

П о с т и г н а т и     р е з у л т а т и 

 
По-важни      резултати 

(постигнати в периода 1999 – 2006 г.): 
 

-  Създададен първия Пробационен център в страната;  
- Обучени първите 20 пробационни специалисти; 

- Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България; 
- Проведени 30 информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 

участници (съдии, прокурори, следователи, полицаи, представители на местната власт 
и НПО); 

- Проведени две обучителни визити във Великобритания и една международна 
конференция в България за популяризиране на пробацията; 
- Внедрен модел за предоставяне социални услуги на правонарушители в няколко 
региона на страната; 
- Предоставени различни услуги на 705 условно осъдени лица; 590 затворници и 
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освободени от затвора; 126 непълнолетни правонарушители и 76 техни  родители; 

- Проведена застъпническа кампания, в резултат на която е приета втората в страната 
Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в 
Пазарджик; 
- Реализирана регионална програма за превенция разпространението на наркотици с 
участието на повече от 2000 деца от област Пазарджик; 
- Внедрени 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; 
- 332 -ма души, принадлежащи към рискови групи, участниците в мероприятията по  
Компоненти 4 и 6 на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”; 

- Реализирани поредица от антикорупционни инициативи: 8 информационни дни, 2 

мониторинга, създадени Коалиция от НПО «Гражданска активност срещу 
корупцията»)ГАСК и Областен обществен съвет срещу корупцията (ООСК)3, открити 

приемни на ООСК, пресконференции, издание «ГАСК» и др.;  
- Старатиране на  проекти за институционализирането на обществени посредници в 
шест общини на Област Пазарджик; Гласувани Правилници на местните обществени 

посредници в 4 общини; 

- Институционализирани  граждански посредник на община Пазарджик и местен 

общински посредник на община Лесичово; 
- Разкрит Център за социални услуги в сграда на организацията; 
- Повишен капацитетът на 51 участници от румънски и български неправителствени 

организации  за равно третиране  на човешките права на роми, институционализирани 

деца и младежи в риск от наркотична зависимост; 
- Проведени 5 информационни дни със 166 участника и реализирани демонстрационни 

модели за популяризиране на безвъзмездния труд като част от наказанието пробация в 
5 общини; 

- Разработен „Структурен инструмент за оценка на риска от извършване на повторно 
правонарушение при малолетни и непълнолетни” (СИОР); 

- Подписан Меморандум за съвместни дейности по превенция на престъпността със 
Столична Община; 
- Създаден екип от български обучители  за реинтеграция на бивши затворници по 
холандски модел. 
- Проведена Международна конференция за обмяна на опит и експертиза между 
затворните системи на България, Турция и Румъния, свързана с третирането и 

човешките права на затворници в неравностойно положение; 
- Разработена и издадена Медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки съдебен 

регион ; Избран, обучен и технически обезпечен пресаташе на Окръжен съд - 

Пазарджик;  
- Разработени три нови WEB site: 1 – на институция и 2 – на проекти; 

- Разработена методика за обучение на съдии за работа по дела с участие на лица под 18 

години; 

- Изготвена Стратегия за развитие на организацията  за периода 2007 - 2013 г. 
- Издадени повече от 50 специализирани издания, годишни доклади, ръководства, 
брошури и информационно-рекламни материали. 
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ІІ. Информация за съществените дейности, изразходваните за тях средства, 

връзката им с целите и  програмите на организацията и постигнатите резултати. 

 

Р е а л и з и р а н и      п р о г р а м и      и      п р о е к т и 

 
Проект “Дневен център за пробационни услуги” 
Срок на реализация: 01.11.2004 г.- 31.06.2006 г. 
Партньори: Източник на финансиране: Обединени Холандски фондации за 
Централна и Източна Европа 
Основна цел: Внедряване в практиката на модел на Дневен център за предоставяне на 

специализирани услуги на правонарушители и 

техните семейства и развитие на пакет от 
интегрирани програми за превенция и 

ресоциализация.  
 

Резултати:  

- Обучен екип от 12 социални работници за работа 
с правонарушители; - Предоставяне на социални 

услуги на 10 условно осъдени, насочени от 
Районен съд Пазарджик; 
- Включване в програма за професионално 

ориентиране и консултиране – 48 участника (30 непълнолетни правонарушители, 10 

условно осъдени и 8 бивши затворници); - Семейно консултиране – 20 семейства на 
малолетни и непълнолетни правонарушители); - Подобряване на психо-социалните 
умения за общуване с другите – 60 души (лишени от свобода и осъдени на пробация); - 
Мотивиране за търсене на работа – 60 участника (лишени от свобода и освободени от 
затворите); - Повишаване на уменията а водене на самостоятелен живот – 60 участника 
(лишени от свобода); 
- Подобряване на уменията за правилно възпитание – 30 участника (родители на 
непълнолетни правонарушители); - Намаляване на социалната изолация – 50 участника 
(лишени от свобода); 

 

„Позитивен избор” - Долечебна 

програма за инжекционно 

злоупотребяващи с наркотични 

вещества лица на територията на 

Община Пазарджик 
Срок на реализация: 
15.03.2005 г. – 30.12.2007 г. 
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.  
Основна цел:  
Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ/СПИН сред интравенозните 
наркомани в региона на Пазарджик. 
Резултати:  

- Разработени 9 терена в Пазарджик и региона; - Клиенти на програмата – 172 
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лица, употребяващи наркотични вещества; - Осъществени срещи с 21 семейства на 
наркозависими; - Насочване на целевата група към изследване за ХИВ/СПИН, сифилис 
и хепатит; - Раздадени консумативи и здравни брошури; - Проведени индивидуални 

психологически консултации на лица, преминали клинично лечение; - Изградени 

партньорства с КАБКИС, РИОКОЗ, Психодиспансера в Пловдив, МБАЛ – Пазарджик и 

всички компоненти по програмата в региона. 
 

Проект „Намаляване на рисковото 

поведение и рисковите инжекционни 

практики сред проституиращи мъже и 

жени” 

 
Продължителност – 2 г. 6 месеца 
Източник на финансиране: Министерство на 
здравеопазването, Програма “Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза”, 

финансирана от Глобален фонд 

Резултати:  

- 160 лица, преминали през програмата; - 148 клиенти (от ж. пол) са посетили 

АГ – кабинети; - Насочване на целевата група към изследване за ХИВ/СПИН, сифилис, 
хепатит и други болести, предавани по кръвен и полов път; - Насочване на лица от 
целевата група към специалисти - дерматолози, гинеколози, инфекционисти; - 

Раздадени контрацептивни средства и здравни брошури; - Изградени партньорства с 
екипите на всички компоненти, функциониращи в региона; - Създадени контакти и 

партньорство с организацията “LOOKS” – Германия. 
 

Проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на 

представители на групи в неравностойно положение, осъдени за 

престъпление” 

 
Източник на финансиране: Програма Фар 
Нетуъркинг на Европейската комисия 
Продължителност – 2 години 

Основни цели: - Да се допринесе за развитието на 
интегриранa общностна среда, осигуряваща 
равнопоставеност и зачитане на човешкото 
достойнство на хора от уязвими социални групи, 

осъдени за престъпление - роми, 

институционализирани деца и млади хора, 
намиращи се в риск от наркотична зависимост. 
- Да се повдигне капацитетът на избрани румънски 

и български организации,  промотиращи равно третиране човешки права на роми, 

институционализирани деца имладежи в риск от наркотична зависимост. 
Резултати : 

- Проведени 2 обучения с 51 участника (представители на НПО от България и 

Румъния); - Създадена Международна работна група; - Проведени 3 срещи на МРГ  със 
76 участника. 
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Проект “Демонстрационен модел на полагане на безвъзмезден труд в 

полза на обществото 
Източник на финансиране: Демократичната комисия към посолството на САЩ в 
България 
Продължителност:12.05. 2006 г. - 12.05.2007 г. 

Основна цел на проекта е да подкрепи реформата 
в системата за изпълнение на наказанията в 
България чрез широко популяризиране на 
алтернативните санкции и мерки посредством 

демонстрационни модели на полагане на 
безвъзмезден труд в полза на обществото.  
 

Резултати: 

- Разработен Модел за провеждане на 
Информационен ден за популяризиране на 
безвъзмездния труд като част от наказанието 

пробация. - Превод и звукозапис на кратък 20-минутен филм, доставен от 
Националната пробационна дирекция на Англия и Уелс; - Разработени критерии за 
избор на Демонстрационни проекти.  - Подготвена  Концепция  за разработване, 
изпълнение и отчитане на Демонстрационните проекти, в помощ на избраните Общини 

и Областни пробационни служби при подготовката на Демонстрационните проекти; - 

Избрани 5 демонстрационни проекта; - Проведени 5 информационни дни със 166 

участника; Подписани 5 споразумения за съвместна дейност по проекта; 
 

Проект „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” – 2005 – 2007 г.” 
 

 

 

 

Столичният кмет Бойко Борисов и 

изпълнителният директор на Фонд – ИГА 

Марина Манолчева  подписват  Меморандум за 

сътрудничество* 

 

 

Петър Василев – директор на ГД”Изпълнение 
на наказанията” в Министерство на 

правосъдието, Димитър Русинов – програмен 

директор на Фонд - ИГА, Румен Петков – 

министър на вътрешните работи, Джеръми 

Хил - посланик на Великобритания и Йорданка 

Фъндъкова –-зам.-кмет на Столична община, 

при откриването на Международната 

конференция в резиденция  „Бояна” 
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Източник на финансиране: Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското 
Вътрешно Министерство (Home Office) 

Продължителност – 2 години; 

Резултати:  

- Създадена Национална работна група; - Екип от експерти под ръководството на доц. 

Вл. Велинов и К. Томанов разработи Специализиран инструмент за оценка на риска за 
млади правонарушители (СИОР) за нуждите на МКБППМН; - За адаптирането на 
СИОР - тествани 41 случая на извършени противообществени прояви; - 12 

специалисти, обучени за прилагане на Инструмента СИОР в МКБППМН; Проведени 4 

семинара с 265 участника ; - Подписан Меморандум за съвместни дейности със 
Столична община; - Създаден и функциониращ WEB site на проекта.  
 

Проект "ENTER" 
Източник на финансиране: Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство 
Холандия 
Продължителност – 14 месеца 

Резултати: 

- Създадена Национална работна група за управление на проекта; - Посещение на 
работната група в Холандия за запознаване с 
модела за ресоциализация на бивши затворници; - 

Създадени 3 регионални работни групи в Плевен, 

Пазарджик и Благоевград (с проведени около 60 

работни срещи); - Създаден екип от български 

обучители, обучени на два етапа – в Холандия и 

България; - Разработен вариант на Модел за 
реинтеграция на бивши затворници; - Проведена 
пресконференция с участието на Ян ван ден Бранд 
– генерален управител на Холандската затворна 
система и Петър Василев – директор на ГД 

„Изпълнение на наказанията” в Министерство на правосъдието; - създаден 

функциониращ WEB site на проекта;  Издадени и отпечатани 6 бюлетина на проекта (на 
бълг. и англ. ез.) 
 

Втора международна конференция на Европейската и международна 

група за изследване на престъпността, етиката и социалната 

философия - ERCES. 
Източник на финансиране: ERCES 

Продължителност: 3-6 май 

Партньори: ERCES и Фонд за превенция на 
престъпността - ИГА; 

Резултати: 

-Проведена конференция  с участието на 30 

представители от 8 страни; - Основни модули: 

Престъпност, култура, престъпна култура; 
Балканите, Европа и света; Съпоставящи културите 
подходи към престъпността. Криминално право и 

социален контрол; Интердисциплинарни перспективи. 
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Международна конференция „Подобряване спазването на човешките 
права в българските, румънските и 

турските затвори чрез модерни методи 

на третиране, подобряване на условията 

на живот и защита на малцинствата” 

 
Източник на финансиране: Програма ФАР - 

Малки проекти на Европейската комисия 
Продължителност – 1 година 
Основни цели: Да се повиши знанието на 
обществото и целевите групи 

(представители на затворническите администрации, на правителствата, 
неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека, депутати, 

медии) за Европейската интеграция, процеса по разширяване, и влиянието им върху 
затворните системи на България, Турция и Румъния; 
- Да се допринесе за процеса на европейска интеграция (чрез обмен на опит и 

експертиза между трите затворни системи по отношение на приемането на 
общностните достижения, свързани с третирането и човешките права на затворници в 
неравностойно положение, и чрез подготвянето на препоръки и план за действие); 
- Повишаване видимостта на Европейския съюз (чрез конференция, пресконференция, 
публикации и материали 

Резултати 

- 60 участници от България, Румъния, Турция, Великобритания, Холандия, Хърватска, 
САЩ и делегацията на Европейската Комисия; - Представители на Министерствата на 
правосъдието, системите за изпълнение на наказанията, посолства, НПО-сектор, 
директори на затвори, медии; - 18 презентации на лектори от трите балкански страни, 

Великобритания и Холандия; - 9 работни групи по основните теми на форума; 
- Изготвена Декларация с предложения към трите страни; - Публикувано издание 
„Материали от форума” на четири езика (езиците на трите страни и английски).   

Проект “Програма за професионално обучение – Оценка и управление 
на случаи” 

Срок на реализация:1.10. 2006 г. - 30.09.2008 г. 
Източник на финансиране: Европейска комисия 
- по програма за действие в сферата на 
професионалното обучение „Леонардо да Винчи” 

Основна цел Развитие качеството на 
професионалните системи и практики чрез 
разработване, тестване и изпълнение на практика 
за оценката и управлението на случаи: - Оценка 
нуждите и качествата на младите 
правонарушители, освободени от затвора и  - 

Управление на случаи. 

Резултати: 

- Подписан 1 договор с Център за развитие на човешките ресурси за специалните и 

общите условия на проекта и неговите приложения; - Подписани 4 договора за 
партньорство с партньорите от Франция, Холандия, Литва и Швеция. 
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Проект „Отворен съд” 
Срок на реализация: 9.11.2005 г. – 9.08.2006 г. 
Източник на финансиране: USAID - 

Американска агенция за международно развитие: 
Основна 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. 
Резултати: 
Разработена, официално приета  и издадена 
Медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки 

съдебен окръг; Избран, обучен и технически обезпечен пресаташе; Функциониращ 

интернет сайт на Пазарджишкия съд; Издаден „Пътеводител на гражданина в съдебната 
система”; Издадени два вида дипляни в по 300 екземпляри.; 4 посещения в съда на 
учащи в рамките на „Ден на отворени врати”; 252 прессъобщения, изготвени и 

изпратени от пресаташето, 3 проведени пресконференции с около 60 участника, 5 

предавания във водещи местни електронни медии; Проведени 2 Анкети с по 100 души 

и изготвен аналитичен доклад. 

 

Проект „Непълнолетни и правосъдие. Обучение на магистрати за 

ефективно водене на съдебни процеси с участие на лица под 18 г.” 

 
Източник на финансиране: Американска агенция 
за международно развитие 
Продължителност: 1.08.2006 г. - 1.04.2007 г. 
Основна цел на проекта: Да повиши 

ефективността на българските съдилища в 
прилагането на европейските и световни стандарти 

в правосъдието по отношение на непълнолетни 

правонарушители. 

Резултати: 

- Идентифициране на експертите, които да създадат методиката за обучение на 
съдиите; - Разработена методика за обучение на съдии за работа по дела с участие на 
лица под 18 г. – Определяне темите на обучение; - Стартиране на подбора на 
обучаемите. 
 

Проект “Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”  
 

Срок на реализация: 11.12.2004 г. - 31.05.2006 г. 
Партньори: Община Пазарджик; Община 
Панагюрище; Община Лесичово; Индустриална 
стопанска камара; Сдружение “Човеколюбие” 

Източник на финансиране: Програма ФАР на 
Европейската комисия «Развитие на гражданското 
общество»  

Основна цел:  
Да повиши гражданската активност и внедри 

конкретни форми на граждански контрол върху 
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местната власт и държавните институции на територията на област Пазарджик.  
Резултати: 

- 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 - предоставена информация за 
антикорупционното законодателство, антикорупционните модели и дейността на 
Коалицията; - Изграден Областен обществен съвет срещу корупцията; 
- Рубрика на Коалицията и Съвета в Интернет страницата на Фонд - ИГА – 40 

публикации; Приети 20 корупционни сигнала; - 12 матрици с мониторинг на 
пресмедиите за дейността на Общинска администрация и Общински съвет; Избрани 

двама обществени посредници в Област Пазарджик; - Оборудван офис на обществения 
посредник на Община Лесичово; - 103 сигнали и жалби на граждани; Над 20 препоръки 

и предложения към местната власт; Проведени 7 заседания на ООСК (едно от които, 
съвместно с Консултативния съвет за борба с корупцията и организираната 
престъпност към областния управител); Изготвени 1 ТВ - и 1 радио клип; Издадени 2 

вида информационни дипляни; 4 информационни бюлетина ”Гражданска активност 
срещу корупцията”. 

 

Проект „Местните обществени посредници в Пазарджишка област - 
гарант за антикорупционна политика на местно ниво. Застъпническа 

кампания за въздействие върху практиката на 

институционализирането им”  
Източник на финансиране: Тръст за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа (чрез 
Институт „Отворен общество” – София) 
Проължителност:20. 03. 2006 г. – 20.09. 2006 г. 
Основни цели- Институционализиране на 
обществени посредници поне в три общини; - 

Развитие уменията на гражданските организации в 
Област Пазарджик за провеждане на застъпническа 
кампания; Повишаване капацитета им за 
противодействие на корупцията; - Провеждане на 

Кръгла маса в подкрепа избора на местни обществени посредници;- Изработени 

дипляни и бюлетин, популяризиращи ролята и дейността на местните обществени 

посредници. 

Резултати 

- Изготвен Доклад – анализ на ситуацията информация за достигнатите етапи в 
процедурата за избор на местни омбудсмани в избраните общини на Пазарджишка 
област и нагласите сред обществеността; - Изготвен Стратегически план за 
застъпническа кампания; - Повишен капацитетът на Коалиция от НПО да работи по 
проблемите на корупцията; - Проведена конференция за представяне резултатите от 
кампанията; - Изготвени 2 правилника за дейността на обществените посредници; - 

Проведена Кръгла маса в подкрепа на избора на местен обществен посредник; - 

Изработени листовки, популяризиращи ролята и дейността на местните обществени 

посредници; - Издаден бюлетин ”Гражданска активност срещу корупцията”. 

 

Проект за организационно развитие 
По програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” на Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” 
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Продължителност: 1.09.2006 г. - 31.12.2006 г. 
Източник на финансиране: Фондация 
“Работилница за граждански инициативи”, 

финансирана от Тръста за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа и Фондация “Чарлз 
Стюард Мот”. 

Основна цел: Стратегически план 2007 – 2013. 

Планиране на дългосрочна стратегия и 

оптимизиране на вътрешната организация на 
работа във Фонд - ИГА с оглед на повишения 

капацитет и разширените партньорства на национално и международно ниво. 
Резултати: 

Проведени 9 работни срещи за изготвяне на Стратегически план за развитие на 
организацията за периода 2007 – 2013 г.; - Изготвени мисия и визия на организацията; 
Изготвена Стратегия за развитие на организацията  2007 - 2013 г. 
 

Т е к у щ и    п р о е к т и,    с т а р т и р а л и 

в   к р а я     н а   2006 г. 

Проект „Публично-частни партньорства в процеса на социално 

включване на уязвими групи” 
Срок на реализация: 1.12.2006 - 1.12.2007 г. 
Финансираща организация: Програма ФАР на Европейската комисия 
Водеща организация: Център за обучение и услуги 

Основна цел: Създаването на среда, която да промотира и насърчи публично-частния 
диалог и подпомогне създаването на публично-частни партньорства в областта на 
социалната протекция и социалното включване на уязвими групи в Южен централен 

регион. 

Проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа на 

преструктурирането и реформирането на институциите за деца. ” 

Срок на реализация: 1.01.2007 г. - 30.04.2008 г. 
Източник на финансиране: Програма ФАР на Европейската комисия 
Основни цели: Да намали институционализацията на малолетните и непълнолетни 

правонарушители, намиращи се в специализираните училища - ВУИ и СПИ.; 

Разработване и практическа реализация на пилотен модел, подпомагащ процесите на 
реформиране и преструктуриране на институциите за малолетни и непълнолетни 

правонарушители. 

Проект: „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”  

Продължителност:1.12.2006-31.04.2007  

Финансиращa организация: Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 
2004 

Основна цел: Да повиши ролята и участието на гражданското общество в България във 
формирането на националната и eвропейските политики относно превенцията на 
престъпността, реинтеграцията на правонарушители и намаяването на социалната 
изолация. 
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4; 1%

21; 4%

172; 34%

110; 22%

47; 10%

23; 5%

3; 1%

0; 0%

19; 4%

92; 19%

условно осъдени 

лишени от свобода 

освободени от затвора 

наркозависими

проституиращи

осъдени на пробация

непълнолетни

провонарушители от
МКБППМН

непълнолетни

правонарушители от
ДПС

непълнолетни от ОЗД

доброволни 

Ц е н т ъ р    з а     с о ц и а л н и     у с л у г и 
 
Центърът за социални услуги е психосоциална 
служба, която предоставя специализирани услуги 

и грижи, насочени към  превенция на проблемното 
поведение и правонарушения сред непълнолетни, 

малолетни и възрастни;  рехабилитация и 

интеграция на маргинализирани групи при 

активно посредничество между клиенти и 

различните социални системи; справяне с 
житейски кризи и психологически проблеми и 

постигане на удовлетворяващ живот за широк кръг 
хора и семейства. 
Предоставя следните услуги: 
1. Фамилна консултация. 
2. Социално консултиране, асистиране и посредничество при решаване на проблеми, 

свързани с личните документи, жилищни проблеми, проблеми, възникнали между 
клиента и дадена институция или организация, здравни проблеми, проблеми, свързани 

с употребата на наркотични вещества; 
3. Програми за психосоциална подкрепа, професионална ориентация и обучителни 

програми, Екипът на Центъра за социални услуги се състои от квалифицирани 

педагози, психолози и социални работници. Клиентите могат да получат и 

специализирани консултации на високо ниво от видни специалисти. 

Принципите на работа в Центъра за социални услуги се основават на коректност, 
емпатия, неутралност, безпристрастност и конфиденциалност. 

 

Дейност на Центъра за социални услуги 

Модул 1 
условно осъдени  4 

лишени от свобода  21 

освободени от затвора  92 

наркозависими 172 

проституиращи 110 

осъдени на пробация 47 

непълнолетни провонарушители от 
МКБППМН 

23 

непълнолетни правонарушители от 
ДПС 

3 

непълнолетни от ОЗД 0 

доброволни  19 

 

общо  491 
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334; 68%

157; 32% мъже 

жени 

5; 1%

21; 4%

404; 83%

49; 10%

12; 2%

14 години 

18 години 

25 години 

45 години 

над 45 години 

 

 

Модул 2 

 

 

пол  

мъже  334 

жени  157 

 

 общо 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 3 

 

 
 години    

от тях до  14 години  5 

от тях до  18 години  21 

от тях до  25 години  404 

от тях до  45 години  49 

от тях до  над 45 години  12 

 

 общо 491 
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128; 26%

21; 4%
78; 16%

48; 10%

146; 30%

70; 14%

без регистрация в БТ

в затвора 

с регистрация

с прекъсната

регистрация 

работещи

учащи

48; 10%

3; 1%

121; 25%

319; 64%

получаващи месечна

социална помощ

еднократна

енергийна 

не получаващи 

 

Модул 4 

 

 

информация за 
клиентте отностно 

работа  

  

без регистрация в БТ 128 

в затвора  21 

с регистрация 78 

с прекъсната регистрация  48 

работещи 146 

учащи 70 

  

  общо 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 5 

 

 

информация за клиентите 
регистрирани в ДСП 

  

получаващи месечна социална помощ 48 

еднократна 3 

енергийна  121 

не получаващи  319 

 

   общо 491 
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8; 2%

21; 4%

4; 1%

458; 93%

инвалиди 

с хронични
заболявания 

с психични
заболявания 

здрави 

105; 21%

71; 14%

45; 9%

201; 42%

49; 10%
20; 4%

неграмотни 

начална грамотност

начално образование 

основно образование 

средно образование

висше образование 

Модул 6 

 

 

 
здравен статус  

инвалиди  8 

с хронични заболявания  21 

с психични заболявания  4 

здрави  458 

 

    общо 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 7  

 

 

образование   

неграмотни  105 

начална грамотност 71 

начално образование  45 

основно образование  201 

средно образование 49 

висше образование  20 

 

     общо 491 
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184; 38%

182; 37%

125; 25%

без професия

с професионални умения

с професия / с документ/

56; 11%

78; 14%

30; 6%

42; 8%

47; 9%36; 7%
70; 13%

60; 11%

90; 16%

24; 5%

" Опознай себе си "

" Професионално
ориентиране "

" Неделно училище за
родители "

Фамилно консултиране 

Аз търся работа 

Отново на работа 

Моите нови умения 

Умения зя живот 

Моето семейство 

А сега на къде 

Модул 8 

 

 
информация за професионална 

квалификация   

без професия 184 

с професионални умения 182 

с професия / с документ/ 125 

  

      общо 491 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 9 

 
информация за броя на 
клиентите преминали 

през програмите на 
организацията 

 

" Опознай себе си " 56 

" Професионално ориентиране " 78 

" Неделно училище за родители " 30 

Фамилно консултиране  42 

Аз търся работа  47 

Отново на работа  36 

Моите нови умения  70 

Умения зя живот  60 

Моето семейство  90 

А сега на къде  24 
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13; 1%
259; 16%

52; 3%
21; 1%
48; 3%
21; 1%

14; 1%

19; 1%

66; 4%
549; 33%

348; 21%

51; 3%

202; 12%

жилищни

здравни

психологически 

образователни 

юридически 

издаване на документ за

самоличност
смяна на адресна регистрация

посредничество при получаване на

документ от институция
регистрация в БТ

трудово посредничество 

осигуряване на вещи от първа

необходимост
насочване към други организации

или институции 
семейно битови

 

 

Модул 10 

 

получили услуги от организацията    

жилищни 13 

здравни 259 

психологически  52 

образователни  21 

юридически  48 

издаване на документ за самоличност 21 

смяна на адресна регистрация 14 

посредничество при получаване на документ 
от институция 19 

регистрация в БТ 66 

трудово посредничество  549 

осигуряване на вещи от първа необходимост 348 

насочване към други организации или 
институции  51 

семейно битови 202 
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О б щ а     с т а т и с т и к а 
 

Забележка: В общата статистика не са включени дейностите на Центъра за социални услуги 

 

 

Събитията 

 

събития брой 

събития 

брой участници – 

 
съдии, прокурори, 

пробационни 

служители, служители 

на затвори, полицията, 

представители на 

местната  власт и  

министерства,  

представители на НПО 

и медии 

Работни срещи 65 250 

Международни конференции 2 90 

Курсове (компютърни и за социални 

работници) 

8 73 

Информационни дни 9 245 

Дни на отворените врати 4 75 

Анкети  7 (вкл.  2 

електронни) 

740  (от тях 190 

електронни участия) 
Пресконференции  10 117 

общо 6 общо 63 

3 28 

2 14 

Създадени работни групи 

- регионални 

- национални 

- международни 1 21 

Подписани споразумения, меморандуми и 

договори за партньорство 
11  

Изготвени Правилници за дейността на 
местните обществени посредници и 

стартирани процедури за избор 

2 правилника 
2 процедури 

 

21  

2  

Участие на екипа на ИГА в обучения и 

визити 

- в чужбина 
- в България 19  

Обучения и семинари  8 346 

Кръгла маса 1 24 

ОБЩО 137 1703 
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Изданията 

 

 
№ Издание Тираж 

1. „Общо ръководство за застъпническа кампания” 1 300 

2. „Пътеводител на гражданина в съдебната система”  1 500 

3. Сборник материали от Международната конференция 
„Подобряване спазването на човешките права в 
системите за изпълнение на наказанията на България, 
Румъния и Турция. Материали от форума” 

1 500 

4.  Бюлетин „ГАСК” 3 х 200 

5. Медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки 

съдебен регион 

1 100 

6. Бюлетин „ЕНТЕР” 4 х 100 

4 х 200 7. Дипляни  8 

4 х 500 

8. „8 години ИГА” - електронно издание 1  

9. Интернет сайтове 
- 1 функциониращ на ИГА 

- 3 новосъздадени 

4 броя 
 

общо 251 

публикации 

 

 

135 - на 
бълг. ез.; 
116 - на 
англ. ез. 

10. Филм  1 20 

минути 

11. Публикации за в пресмедиите (вкл. интернет издания) 105  
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Финансов отчет за 2006 г. 
 

Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик 

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2006 г. за нестопанска дейност 
Сума в хиляди лева 

Наименование на приходите 
2006 2005 

Приходи от дейността  558                   371 

Приходи от регламентирана дейност 558                   371 

    Приходи от дарения под условие  526                   358 

    Приходи от дарения без условие  23                     12 

    Други приходи  9                       1 
   

Наименование на разходите   

Общо разходи  555                   362 

Разходи за регламентирана дейност  2                      

  Дарения 2                      
Разходи за дейността  552                   362 

  Административни разходи  552                   362 
Финансови разходи  1                       

  Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  1                       
Резултат от дейността  3 9                      

 

Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, гр. Пазарджик  

Счетоводен баланс към 31.12.2006 г.  
Сума в хиляди лева 

АКТИВ 
2006 2005 

Дълготрайни ( дългосрочни ) активи  12 9 

Краткотрайни (краткосрочни) активи    

Материални запаси    

Краткосрочни вземания  29 3 

Краткосрочни финансови активи    
Парични средства  136 38 

   Парични средства в брой                     8                 11 

      в т. ч. левова равностойност на чуждестранна валута                          

   Парични средства в безсрочни депозити 128                                    27 

      в т. ч. левова равностойност на чуждестранна валута 114                      5                      
Сума на актива                    177                  50  

Условни активи                     94                 92 

ПАСИВ   

Резерви                     18                 15 

Краткосрочни пасиви  159                                    35  

Задължения към доставчици и клиенти                                              

Задължения към персонала                                           1  

Задължения към осигурителни предприятия                        2                   6 

Други краткосрочни задължения  12                                 

Приходи за бъдещи периоди и финансирания 145 28 
Сума на пасива                   177                 50 

Условни пасиви                     94                 92 

 

 

 

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

Изпълнителен директор – Марина Манолчева                    Съставител – Николай Вълков 
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Информация за размера на безвъзмездно полученото имущество и изразходваните 
средства по дейности/проекти за 2006 г. 
 

Финансираща организация 

- Донор/Дарител 

Проект/Цел/Дейност, период на 
изпълнение 

Изразходвани 

средства 
през 2006 в 

лева 

Получени 

средства 
през 2006 в 

лева 

“Програма за професионално обучение 
- Оценка и управление на случай” - 
проучване, анализиране, разработване, 
развитие, тестване и разпространение 
на специализирана мулти-модулна 
обучителна програма (Програма за 
оценка и управление на случай) ПОУС 
за социални работници, ДОГОВОР No 
2006-BG/06/B/F/PP-166031, период на 
изпълнение 01.10.2006 г. до 30.09.2008г. 

3,015.89 

Изпълнение на дейности от Френския 
партньор 

31,588.49 

Изпълнение на дейности от Холандския 
партньор 

32,584.91 

Изпълнение на дейности от Шведския 
партньор 

36,804.03 

Център за развитие на 
човешките ресурси (ЦРЧР), 
Национална агенция 
„Леонардо да Винчи -  
Програма на Европейския 
съюз за действие в сферата 
на професионалното 
обучение Процедура В 

Изпълнение на дейности от Латвийския 
партньор 

15,566.84 

162,770.39 
 

"Обединени холандски 
фондации за Източна 
Европа", Фондация "Лале" 

"Дневен център за социални услуги" – 
предоставяне на специализирани 
социални услуги за правонарушители в 
обществото, Реф. № 85728/TZ 4870 от 
01.11.2004г., период на изпълнение 
22.11.2004 г. до 31.07.2006 г. 

16,489.53 8,550.00 

Фондация "Институт 
отворено общество" 

Мониторинг на разпоредителните 
сделки на общинските съвети Договор 
от 20.07.2005, период на изпълнение 
20.07.2005 г. до 01.04.2006 г. 

1,603.65 1,639.20 

Фондация "Институт 
отворено общество" 

„Местните обществени посредници в 
Пазарджишка област – гарант за 
антикорупционна политика на местно 
ниво. Застъпническа кампания за 
въздействие върху  практиката на 
институционализирането им” - период 
на изпълнение 20.03.2006 г. до 
20.09.2006 г. Договор 13 от 21.03.2006 

6,839.54 6,839.54 

Фондация "Институт 
отворено общество" 
Програма Изток-Изток 

„Подобряване равноправието и 
човешкото достойнство на 
представители на групи в 
неравностойно положение, осъдени за 
престъпления” - период на изпълнение 
21.06.2006 г. до 15.10.2006 г., Договор 
88 от 21.06.2006 

28,588.36 28,588.36 

Американска Агенция за 
Международно Развитие - 
Инициатива за укрепване на 
съдебната система 

"Отворен съд" № 229-05-204-2003-20 - 
период на изпълнение 09.11.2005 - 
09.08.2006 

27,406.69 14,758.20 

Американска Агенция за 
Международно Развитие - 
Инициатива за укрепване на 
съдебната система 

"Непълнолетни и правосъдие" № 229-
06-204-2003-20 - период на изпълнение 
01.08.2006 - 01.05.2007 

5,097.37 25,086.49 
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Европейската комисия - 
Брюксел, Програма PHAR 
Networking чрез Пинал 
Реформ Интернешънъл - 
Лондон - водещ партньор 

„Подобряване равноправието и 
човешкото достойнство на 
представители на групи в 
неравностойно положение, осъдени за 
престъпления” № 2005/107-930 от 
24.12.2005 - период на изпълнение 
25.12.2005 - 25.12.2007 

22,550.74 28,613.79 

Европейската комисия - 
Брюксел, Програма ФАР 
Малки проекти 2004 в 
България, Румъния и Турция 
– Европейска 
помощ/121409/С/G Мулти-
практически насоки 

„Международна конференция -
„Подобряване спазването на човешките 
права в Българските, Румънските и 
Турските затвори чрез съвременни 
методи на отношение, подобряване 
условията на живот и защитаване на 
малцинствата”" Проект № 2005/107-
392/, период на изпълне 09.12.2005-
09.12.2006 

79,094.86 62,167.23 

Демократична комисия към 
посолството на САЩ 

Демонстрационен модел на полагане на 
безвъзмезден труд в полза на 
обществото                                                  
№ S-BU800-06-GR-041, период на 
изпълнение 10.05.2006 - 10.05.2007 

18,522.29 11,272.01 

Програма ФАР на 
Европейския съюз - 
Развитие на гражданското 
общество 2002 чрез 
Министерство на финансите 
CFCU 

"Антикорупционна мрежа в регион 
Пазарджик"                                                   
№ CSDP 2002 Lot 2-068, период на 
изпълнение 01.12.2004 - 31.05.2006 

20,770.71 10,315.05 

Компонент 4 - "Превенция на ХИВ сред 
интравенозните наркомани", период на 
изпълнение 09.01.2006 - 31.12.2006 

29,839.91 27,021.19 
Глобален фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и 
малария чрез Министерство 
на здравеопазването - 
Програма превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН 

Компонент 6 - "Превенция на ХИВ сред 
проституиращите", период на 
изпълнение 09.01.2006 - 31.12.2006 

25,873.78 23,432.66 

Министерство на труда и 
социалната политика чрез 
Фондация "Всяко дете" 

Споразумение за консорциум при 
реализиране на проект - "Повишаване 
благосъстоянието на децата в 
България" КСУДС гр. Пловдив. 
Партньор по договор BG-CWR-SSP-P1-
03, на изпълнение 01.01.2006 - 
31.05.2006 

654.40 654.40 

„Подобряване на 
междуинституционалната координация 
в областта на младежкото правосъдие”, 
№ GOF PEU GRE 000169, период на 
изпълнение 01.04.2005 - 31.03.2007 

73,795.41 72,972.51 
Британско посолство в 
България - Глобал 
Опортюнити Фонд 

„Оценка на риска  при  юноши в период 
на пробация”, № AP 2206, период на 
изпълнение 01.01.2007 - 31.03.2007 

          11,610.00  

Програма МАТРА на Външно 
Mинистерство на Кралство 
Холандия чрез PSW 

ENTER, период на изпълнение 
01.11.2005 - 30.04.2008  

64,501.08 111,091.14 

Програма "Малки проекти" 
на посолството на Кралство 
Холандия в България  

Независим граждански мониторинг и 
доклад за законодателното и 
институционално въвеждане на 
пробацията в България”, Договор № 
Matra/KAP 2006/011, Ref. № SOF/PA-
151/06, период на изпълнение 
15.06.2006 - 30.07.2007  

5,048.00 23,120.98 
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Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" 

Организационно развитие - 
"Стратегически план 2007 - 20013"   # 
TRUST CB2-6, период на изпълнение 
01.09.2006 - 20.12.2006  

2,500.00 2,500.00 

  ОБЩО по Проекти за 2006 548,736.48 633,003.15 

 
 

Информация за други приходи с нестопански характер за 2006 г. 
 

1. Доплащане стойността на учебни материали – 804 лева. 
2. Възстановена сума за загубен самолетен билет – 864.07 лева 
3. Префактуриране на режийни разходи – 1118.06 лева 
4. От лихви по банковите сметки на организацията са получени 395.38 лева. 
5. Министерство на здравеопазването - Програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН 

чрез РИОКОЗ гр. Пазарджик - Компонент 2 - "Събиране на поведенческа 
информация от рискови групи наркомани и проституиращи" Договор от 02.10.2006, 

период на изпълнение 02.10.2006 - 30.11.2006 – 1192,00 лева. 
6. "СЕПА ИНФОМА" ООД - Проучване в затвора гр. Пазарджик, относно употребата 
на психоактивни вещества - Договор от 05.04.2006, период на изпълнение 
05.04.2006 - 30.04.2006 – 240,00 лева. 

7. Такси от участници в Международна конференция на Европейската и 

международна група за изследване на престъпността, етиката и социалната 
философия" – ERCES - Втора Международна конференция България 03.–06. май 

2006 г. – 5622,00 лева. 
 

Информация за извършените дарения през 2006 г. 
 

Във връзка с реализацията на Проект “Подобряване на междуинституционалната 
координация в областта на младежкото правосъдие”, етап на реализиране -  

„Демонстрационен модел на междуинституционален екип за противодействие на 
младежката престъпност” – създаване на „ASSET – Център” към отдел “Просвета, 
култура и социални дейностти” на  Район “ТРИАДИЦА” гр. София, ул.“Алабин” 54, 

към Столична община, Фонд ИГА направи дарение на офис оборудване и имущество 

/1 брой компютърна конфигурация с лицензиран софтуер, 1 брой принтер, 2 маси, 

гарнитура, закачалка на обща стойност – 2326 лв. /две хиляди триста двадесет и 

шест/ лева. 
 

 

Активи на организацията: 
 

За реализиране на дейностите, програмите и проектите на организацията се използват 
собствени и предоставени активи.  

 

1. Собствени – Формирания резултат от дейността за 2006 г. отразен в ОПР – 12 хил. 
лв., отнесен в Баланса, като други резерви е финансирал закупуването на ДМА, а 
именно: 1 брой цифрова дигитална камера, 2 броя лазерни принтера, 3 брой 

персонална компютърна конфигурация, 3 броя преносими компютри /Лап топ/ на 
обща стойност –  11 860.19 лева. 

2. Собствени задбалансови активи – това са активи със стойност под прага на 
същественост /500 лева/, които се използват повече от една година, а именно: апарат 
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за студена и топла вода, 2 броя телефонни апарата, 22 броя офис и посетителски 

столове, 1 брой бюро, 2 броя цифрови дигитални фотоапарата, 1 брой подвързваща 
машина, 1 брой ламинатор на обща стойност, 1 брой скенер, 1 брой стабилизатор с 
юпиес, 2 броя TFT монитора  – 4 287.16 лева. 

3. Предоставени активи - отразени задбалансово: 
3.1. От Община Пазарджик за срок от десет години е предоставен под наем имот 

- сграда с прилежаща територия на стойност – 10 050 лева. По различните 
проекти са финансирани подобрения, ремонти и газифициране на сградата 
на обща стойност – 59 252.22 лева. 

3.2. За изпълнение на дейностите по Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН”, Министерство на здравеопазването гр. София е предоставило 
имущество – компютри, принтери, офис оборудване на стойност – 6 147.81 

лева и лек автомобил Опел Корса на стойност – 14 185.64 лева. 
 

 

Фондацията през 2006 година не е извършвала стопанска дейност. 
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И з д а н и я 
 
„Общо ръководство за провеждане на застъпническа кампания по създаване на 

Областна антикорупционна мрежа” 

 

Изданието представя опита на Фонд - ИГА за приложение в 
практиката на модела за провеждане на застъпническа кампания в 
областта на антикорупционните инициативи. Настоящата кампания 
се реализира в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в 
област Пазарджик” в партньорство с Община Пазарджик, Община 
Лесичово, Община Панагюрище, Индустриална стопанска 
асоциация - Пазарджик и Сдружение „Човеколюбие” - Пазарджик в 
периода януари 2005 г. - май 2006 г. от 13 неправителствени 

организации, обединени в Коалиция „Гражданска активност срещу 
корупцията”. Съдържанието на изданието е представено в четири 

части: Описание практическото приложение на основните елементи на застъпническа 
кампания: Стратегическо планиране; Коалиционно изграждане; Медийна кампания; 
Провеждане на диалог с местната власт: Постигнати резултати и Трета част: 
Приложения на документи и материали, изготвени и използвани по време на 
кампанията 
Пътеводител на гражданина в съдебната система 

 

Изданието е предназначено за граждани, които по различен повод 

имат интерес да получат информация за съдебната ни система. То не 
може да замени помощта на адвоката и не елиминира 
необходимостта от използването на квалифицирана правна помощ. 

Целта на пътеводителя е да направи по-прозрачни и разбираеми за 
гражданите съдебните процедури, да им спести излишните въпроси 

и притеснения. Дава необходимата информация за условията за 
подаване на искова молба, за движението на подадения документ в 
съда и друга полезна информация. 

 

Международна конференция „Подобряване спазването на човешките права в 

българските, румънските и турските затвори чрез модерни методи на 

третиране, подобряване на условията на живот и защита на малцинствата”. 

Материали от форума21-23 юни 2006 г., София 

 

Представени са материалите от Международната конференция 
„Подобряване на човешките права в затворите на България, Румъния 
и Турция чрез модерни методи за третиране, подобряване на 
условията за живот и закрила на малцинствата”. Презентациите на 
лекторите са 20 на брой и са публикувани на езика, на който са 
представени - български, румънски, турски и английски. Докладите 
на български, румънски и турски са преведени и на английски език. 
Публикувани са текста на Декларацията на трите страни - 

участнички до правителствата на страните им, както и Препоръка № 

Rec(2006)2 на Комитета на министрите до държавите-членки 

относно Европейските правила за затворите. 
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Бюлетин „Гражданска активност срещу корупцията”  

Съдържание на 5 брой : 

 Заключителен етап в реализацията  
на проект „Антикорупционна мрежа  
в Област Пазарджик; Заключителна 
 конференция. 
Съдържание на 6 брой 

Реализация на проект „Местните обществени  

посредници в Пазарджишка  област–гарант за 
антикорупционна политика на местно ниво.  

Застъпническа  кампания за въздействие 
 върху практиката на институционализирането им” 

                                                           

Медийна стратегия на   съдилищата  в Пазарджишки  съдебен регион 

 

 

 

 

Издание в рамките на Проект „Отворен съд”       

                             

 

 

 

 

Бюлетин „ЕНТЕР” - Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара 
на труда – 4 броя 
Издание в рамките на проек „ЕНТЕР” 

(Книжен и електронен вид) 

 

 

 

 

 

 

 

8 години ИГА  

Електронно издание           
1. Представяне на организацията 
2. Реализирани програми и проекти 

3. Издания 
4. По-важни резултати 1998 -2005 г. 
5. Социално предприятие 
6. Център за обучение и услуги 

7. Обществено участие и партньорства 
8. Другите за на 
9. Донори 
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8 дипляни 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обществено участие и партньорства 

Фонд  за превенция на престъпността – ИГА  членува в:  

� Conférence Permanente Européenne de la Probation – Постоянна Европейска 
конференция по пробация;  

� European Offender Employment Forum - Европейски форум за заетост на 
правонарушители;  

� ERCES - European and International research group on crime, Social Philosophy and 

Ethics - Европейска и международна проучвателна група за престъпността, 
социалната философия и етиките;  

� Младежки форум – Молдова;  
� APPA – Американската асоциация по пробация и условно освобождаване. 

Фонд  за превенция на престъпността – ИГА  е:  
o Постоянен партньор в България на Youth Justice Board и Националния 
директората по пробация на Англия и Уелс;  

o Постоянен партньор в България на Penal Reform International 

(Международно движение за пенални реформи) със седалище Лондон; 

o Постоянен партньор на PSW –  Консултации на пазара на труда – 

Холандия. 
Участва в: 

- Междуведомствена група за разработване концепция за структуриране и 

организация на пробационната система в Република България към 

Министерство на правосъдието; 
- Междуведомствена работна група за разработване на стратегия и програма за 
превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на 
малолетните и непълнолетните към Министерство на правосъдието; 

- Националната мрежа за социални услуги към Българския център за нестопанско 
право; 

- «Българска асоциация за социален инжинеринг» БАСИ; 

- Националната мрежа “Алтернативи на лишаването от свобода”;  

- Коалиция “За живот без дрога”; 

- Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”; 

- Общински съвет по наркотични вещества, Пазарджик; 
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

- Областен обществен съвет срещу корупцията;  
- Областен съвет по заетостта, Пазарджик; 
- Областен съвет за закрила на детето. 
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Международни партньори 

Британски съвет; Национален директорат по пробация на Англия и Уелс; Център за 
криминални и правни проучвания (The Center for Crime and Justice Studies (ISTD), 

London); Международен отдел на Холандската пробационна служба – International 

contacts Dutch Probation Service; Холандски хелзинкски комитет; Penal Reform 

International – Лондон; International Institute on Special Needs Offenders; Elektrenai Centre 

of Vocational Training, Lithuania; ALAJI-APRELOR, France;  

 

Национални партньори-държавни и общински институции 

Министерство на правосъдието  
Министерство на труда и социалната политика 
Агенция по заетостта 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” 

Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

Национален център по наркомании 

Национален съвет по наркотични вещества 
Български хелзинкски комитет 
Столична община 
Общините  Враца, Перник, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Пещера, Белово, 
Лесичово, Септември и Батак 
Общински съвет – Пазарджик                                                                 
СУ “Климент Охридски“  

Национален институт на правосъдието 
Окръжен съд – Пазарджик, Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив 
Затворите във Враца, Плевен, София и Бобов дол 
Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология 
Държавна Агенция на закрила на детето 

 

Д р у г и т е    з а   н а с 
 

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. 
 

Стилиян Варсанов – кмет на Община Пещера 
 

Община Пещера разработва партньорски проект с участието на Фонд – ИГА за 
въвеждане на европейски стандарти за превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. Така ние поглеждаме и от друг ъгъл за младите, като на 
практика подобряваме междуинституционалното сътрудничество между държавните 
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институции, местните власти и гражданското общество, на което ние много държим. Аз 
имам поглед върху работата на Фонд – ИГА, Пазарджик, които са един 

прекрасен колектив от образовани млади хора. Те работят 
професионално за адаптиране и внедряване в български условия на 
британската система, която е разработена от Оксфордския университет. 
Затова ще работим с тях, защото искаме добро бъдеще за децата ни. 

Резултатите ще се видят скоро, независимо, че ние нямаме тежки 

проблеми с младежта.  
 

Владимир Йорданов – изпълнителен директор на 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. 
 

Миглена Ангелова - продуцент, сценарист и водещ на предаването в bTV„Искрено 
и лично” 

Искрено и дружно сме впечатлени в екипа от работата на ИГА! 

Никога досега не се е случвало да попаднем на организация, която 
толкова сериозно и фундаментално да работи! Планираме да 
информираме зрителите за развитието на случая и се надявам в най-

скоро време да Ви видя и пред камерите да изразя смайването си от 
това, което сте свършили! Още веднъж - адмирации!!! Прегръщам 

Ви! Поздравете колегите си от мен! 

 

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 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 

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 
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международно признание на дейността на организацията и през 2004 г. ИГА стана 
носител на престижна международна награда. 
 

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 
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. 
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Д о н о р и 

 

 
Фонд за превенция на престъпността - ИГА - Пазарджик най-сърдечно благодари на 

всички партньори, съмишленици и приятели, които през годините оказаха своята 

подкрепа при реализацията на проекти със съществен принос за утвърждаването и 

развитието на гражданското общество в Република България 

 

 
- Британско посолство в България; 
- Британско министерство за международно развитие; 
- FCO - Global Opportunity Fund; 

- Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP; 

- Програма MATRA на Министерство на външните работи на Холандия; 
- Американска агенция за международно развитие;  
- Институт "Отворено общество", София;  
- Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското общество";  

- Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в България;  
- Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България;  
- Британски съвет, София; 
- Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на 
здравеопазването - Национална програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН";  

- Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да 
Винчи”на Европейската комисия; 
- Програма "Сократ - Грюндвиг";  

- Програма ФАР - АКСЕС на Европейския съюз ; 
- Програма ФАР - "Социална интеграция" на МТСП; 

-Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи”;  

- Институт "Отворено общество" - Ню Йорк;  
- Charity Know How, London; 

- Програма ФАР на Европейската комисия – Малки проекти; 

- CRS - Католически служби за помощ, България; 
- Фонд за демокрация към ООН; 

- UNAIDS; 

- Програма Фар Нетуъркинг на Европейската комисия; 
- Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа; 
- Фондация “Чарлз Стюард Мот”. 
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Веселин Коцев - шеф на Затвора в Пазарджик, бе на посещение в Холандия, заедно с 
представители на Фонд ИГА, по проект „ENTER”. 
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външно министерство за проект за превенция на детската престъпност. Програмата ще 
се осъществи със съдействието на Столична община и Фонда за превенция на 
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престъпността – ИГА в 16 града, между които и Пазарджик, съобщава зам.-кметът на 
София Цветан Цветанов. 
СТАНКОВ, Алексей. Съдът има своя уеб-страница. // Знаме (Пазарджик), ХIV, № 41, 1 

март 2006, с. 4. 

Вж и: Виделина (Пазарджик), ХVI, № 41, 1 март 2006, с. 3; Пазарджишка Марица, V, № 

42, 1 март 2006, с. I. 
Окръжен съд – Пазарджик със своя интернет страница, разработена по проект “Отворен 

съд” на Фонд ИГА. 

АНГЕЛОВ, Ангел. ИГА ще печели заради криминално проявените. // Знаме 
(Пазарджик), ХIV, № 42, 2 март 2006, с. 3. 

Вж и: Виделина (Пазарджик), № 42, 2 март 2006, с. 5. 

От трудова борса и квалификационни курсове, а приходите ще се реинвестират в 
работата по интеграция на криминално проявените и рисковите групи. 

ИГА участва на форум за пробация в Унгария. // Виделина (Пазарджик), ХVI, № 45, 7 

март 2006, с. 4. 

За втори път Фонд за превенция на престъпността – ИГА получи покана за участие във 
форум на Постоянната конференция по пробация (СЕП), Унгария. 
АНАТОЛИЕВ, Ангел. ИГА влезе в унгарския парламент. // Знаме (Пазарджик), ХIV, 

№ 46, 8 март 2006, с. 8. 

Участие на Андрей Момчилов - мениджър “Международни проекти” на Фонд ИГА, в 
заседание на СЕП (Постоянната конференция по пробация), провели се в сградата на 
унгарския парламент. 
ТРИ общини партньори по проект за омбудсман. // Виделина (Пазарджик), ХVI, № 63, 

31 март – 2 апр. 2006, с. 4. 

Общинските съвети на Ракитово, Белово и Брацигово - партньори на Фонд за 
превенция на престъпността – ИГА по проект за местни обществени посредници. 

КЪСЕВА, Димитрина. Обществото не познава работата на съдебната система. // Знаме 
(Пазарджик), ХIV, № 68, 7-9 апр. 2006, с. 3. 

Кен Стюарт, директор на Американската агенция за международно развитие за 
България, представи на семинара за юристи във Велинград дейността на агенцията по 
Програмата „Инициативата за укрепване на съдебната система в България” и 

партньорството й с фондация ИГА по проект “Отворен съд”. 

ИГА и Иван Аврамов на среща по проект за затворници. // Виделина (Пазарджик), ХVI, 

№ 69, 10 апр. 2006, с. 2. 

Група от България на посещение в Румъния във връзка с Първата работна среща по 
проект “Подобряване равноправието и зачитане на човешкото достойнство на 
представители на уязвими групи, осъдени за престъпление”. 

ОТНОВО посещават затвори в Холандия. // Виделина (Пазарджик), ХVI, № 70, 11 

апр. 2006, с. 3. 

Вж и: Пазарджишка Марица, V, № 71, 11 апр. 2006, с. I., II. 
Второ посещение в Холандия по проект “ENTER” (Подобряване позицията на бивши 

правонарушители на пазара на труда) на Фонд ИГА. 

ТРИЧКОВА, Марина. Съдът се отваря към обществото : Обществено значимите дела 
стават достояние. // Оборище (Панагюрище), СIII, № 17, 13 апр. 2006, с. 4. 

Председателят на Районен съд – Панагюрище Цвятко Мангов, бе на семинар по проект 
“Отворен съд” на Фонд – ИГА и Окръжен съд - Пазарджик, финансиран от 
Американската агенция за международно развитие. 
СТАРТИРА избирането на още обществени посредници. // Виделина (Пазарджик), ХVI, 

№ 81, 28-30 апр. 2006, с. 4. 
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Трима обществени посредници – в Белово, Брацигово и Ракитово да бъдат 
институционализирани с проект на Фонд ИГА “Местните обществени посредници в 
Пазарджишка област – гарант за антикорупционна политика на местно ниво”. Първа 
работна среща по проекта. 
БОЙРИКОВА, Мариана. Още трима обществени защитници подготвя ИГА. // 

Пазарджишка Марица, V, № 84, 1 май 2006, с. 2. 

Първа работна среща по най-новия проект на Фонд ИГА “Местните обществени 

посредници в Пазарджишка област – гарант за антикорупционна политика на местно 
ниво.” 

НАВУЩАНОВА, Теодора. Раздадоха безплатни презервативи на младежи. // 

Пазарджишка Марица, V, № 99, 22 май 2006, с. II. 
Акция в Пазарджик по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от 
ХИВ, организирана от РИОКОЗ и фондациите ИГА и “Напредък”. 

ВЕНЧЕВА, Стефка. Фонд ИГА получи ново международно отличие. // Пазарджишка 
Марица, ХV, № 101, 24 май 2006, с. 2. 

Изпълнителният директор на Фонд - ИГА Марина Манолчева получи удостоверение за 
членство на фонда във Американската асоциация по пробация. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ на НПО са в Румъния за обучение. // Виделина (Пазарджик), ХVI, 

№ 

100, 29 май 2006, с. 3. 

По проект на Фонд – ИГА “Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на 
представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление”. 

Партньор на ИГА е Penal Reform International – Движение за пенални реформи, а 
финансирането се осъществява по програма ФАР Нетуеркинг на ЕК. 

МАТАКИЕВА, Диляна. Бизнес, НПО и местни власти се учат на партньорство. // 

Пазарджишка Марица, V, № 104, 29 май 2006, с. 2. 

По проект на ИГА “Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на 
представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление”. 

ДИМИТРОВА, Теодора. Ролята на местните обществени посредници нищят на 
конференция. // Виделина (Пазарджик), ХVI, № 101, 30 май 2006, с. 4. 

Конференция “Местните обществени посредници в Пазарджишка област” по проект 
“Антикорупционна мрежа в област Пазарджик” ще се проведе на 30 май в пресклуба на 
БТА, съобщават от Фонд ИГА. 

ОТЧЕТОХА резултати от проекта за омбудсмани. // Виделина (Пазарджик), ХVI, № 

102, 31 май 2006, с. 1. 

Конференция на Фонд - ИГА, във връзка с дейността на обществените посредници, 

заключителна за проекта. Изказвания на председателя на Общинския съвет Тодор 
Попов, на кмета на Пазарджик Иван Евстатиев, на Мариdна Бойрикова от ИГА, на 
избраните обществени посредници на Лесичово, Пазарджик и Батак и др., 
ОБЛАСТНИЯТ съвет приел 20 корупционни сигнала. // Виделина (Пазарджик), ХVI, 

№ 102, 31 май 2006, с. 4. 

Създаването на Областен о б щ е с т в е н съвет срещу корупцията е част от резултатите 
по проект “Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, чийто срок на реализация 
приключи през м. май. Проектът се финансира по програма ФАР на Европейския съюз 
и партньори по него са Фонд за превенция на престъпността – ИГА, Общините 
Пазарджик, Лесичово и Панагюрище, Индустриална стопанска организация и 

Сдружение «Човеколюбие» 

ВЕНЧЕВА, Стефка. Два проекта ще реализира за месец ИГА / Стефка Венчева. // П а з 
а р д ж и ш к а  М а р и ц а, № 168, 25 авг. 2006, с. 2. 
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Два проекта на Регионален фонд "ИГА" - "Мрежа за социална реинтеграция на 
правонарушители" и "Добре дошли в обществото".  

ВИЧЕВ, Върбан. Идва баш-шефът на холандските затвори / Върбан Вичев. // З н а м е 
(Пазарджик), № 183, 22-24 септ. 2006, с. 3. 

Домакини ще бъдат фонд ИГА и областният управител Ангел Чолаков.  
СТАНОЕВА, Елена. Шефът на холандските затвори на визита у нас / Елена Станоева. // 
В и д е л и н а (Пазарджик), № 182, 22-24 септ. 2006, с. 3. 

Едноседмично посещение с цел мониторинг и обучение по проект "Enter", който се 
реализира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и PSW, Консултации на пазара 
на труда, Холандия.  
 БОЙРИКОВА, Мариана. Висши магистрати идват в Пазарджик заради ИГА / Марияна 
Бойрикова. // П а з а р д ж и ш к и  Б и з н е с    с п р а в о ч н и к, III, № 121, 25 септ. 
2006, с. 2. 

Посещение в Пазарджик на ген. управител на Холандската затворна система и 

ръководител на международните връзки на Холандското министерство на правосъдието 
г-н Янван ден Бранд, Рене ван Хурен - мениджър, PSW - Консултации на пазара на 
труда, Холандия.  
ВИЧЕВ, Върбан. Холандско "лечение" на затворите / Върбан Вичев. // З н а м е 
(Пазарджик), № 185, 26 септ. 2006, с. 1, 7. 

Пазарджик стана домакин на среща по проблемите на затворите. Акцентът в нея бе 
проектът "Enter" за ресоциализация на затворници, реализиран от Регионален фонд 
ИГА.  

ГРОЗДЕВ, Тодор. Започват нагледни "уроци" по пробация / Тодор Гроздев. // З н а м е 
(Пазарджик), № 191, 4 окт. 2006, с. 3. 

Вж и: П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, № 196, 4 окт. 2006, с. 1.  

 Информационни дни във Велико Търново по проект "Демонстрационен модел на 
обществено полезен труд". Той се реализира съвместно между пазарджишкия фонд за 
превенция на престъпността ИГА, избрани общини и областните пробационни служби 

по места. Начинанието е финансирано от Демократичната комисия към посолството на 
САЩ в България.  
ПЕТРОВА, Михаела. Съмнения за корупция при изграждане на кръговото движение : 
Шефката на ИГА обвини държавна служителка за конфликт на интереси / Михаела 
Петрова. // З н а м е (Пазарджик), № 193, 6-8 окт. 2006, с. 3. 

Вж и: В и д е л и н а (Пазарджик), № 191, 6-8 окт. 2006, с. 1, 3.  

По данни на Областния обществен съвет са подадени 20 сигнали за корупция. Един от 
тях е срещу шефката на областната дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик 
Илиана Малинова. Нов проект е спечелила ИГА пред фонд "Демокрация" към ООН. 

МИХАЙЛОВА, Пенка. ИГА иска оставка на социална шефка / Пенка Михайлова.(Тема 
с продължение). // З н а м е (Пазарджик), № 195, 10 окт. 2006, с. 7. 

Вж и: В и д е л и н а (Пазарджик),  № 193, 10 окт. 2006, с. 4; П а з а р д ж и ш к а   М а р 
и ц а, V, № 200, 10 окт. 2006, с. 3-4.  

Обвинение на изпълнителния директор на фонд ИГА Марина Манолчева срещу 
директорката на "Социално подпомагане" Илиана Малинова . 
 СТАНОЕВА, Елена. Грозно е да се хвърля кал, докато Ирландия ни благодари за труда 
/ Елена Станоева. // В и д е л и н а (Пазарджик), № 194, 11 окт. 2006, с. 3. 

Вж и: П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, № 201, 11 окт. 2006, с. 2.  

Мнение на родителско сдружение "Егида" - Пазарджик по повод обвиненията, 
отправени от фонд "ИГА" в медиите.  
АНАТОЛИЕВ, Ангел. Фонд ИГА се появи на сайта на ООН / Ангел Анатолиев. // З н а 
м е (Пазарджик),  № 223, 17-19 ноем. 2006, с. 2. 
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Причина е проекта "Да служи и коригира" за институционализиране на обществени 

посредници в 12 общини в страната, одобрен от Фонда за демокрация на ООН.  

ПУБЛИЧНО извинение от Манолчева за Малинова иска ОСП, изключи ИГА. // В и д е 
л и н а (Пазарджик), ХVI, № 221, 17-19 ноем. 2006, с. 1. 

Виж и: П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а,  № 229, 20 ноем. 2006, с.II.  
Решение на Обществения съвет за партньорство (ОСП) - община Пазарджик относно 
конфликта на интереси между ИГА и Сдружение "Егида" при участието им в конкурса 
за управление на дейността на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в 
Пазарджик.  
КИРИЛОВА, Ели. "Смятам за неуместна шега предложението да се извиня" / Ели 

Кирилова. // В и д е л и н а (Пазарджик),  № 222, 20 ноем. 2006, с. 3. 

Марина Манолчева, изпълнителен директор на Фонд за превенция на престъпността 
ИГА, по повод решението на Обществения съвет за партньорство (ОСП).  

БЛАГОДАРСТВЕНО писмо от водещата.(Светска хроника). // П а з а р д ж и ш к а  М а 
р и ц а,№ 233, 24 ноем. 2006, с. 4. 

Водещата на предаването "Искрено и лично" Миглена Ангелова е изпратила 
благодарствено писмо до  Фонд ИГА - Пазарджик, който е участвал в телевизионно 
предаване за консултация на семейство на българско момиче, което е предпочело да 
живее с ром в цигански квартал.  
ОТ странство ни учили как да спазваме права в затворите. // В и д е л и н а (Пазарджик), 
№ 235, 7 дек. 2006, с. 3. 

Международна конференция "Подобряване спазването на човешките права в 
българските, румънските и турските затвори чрез модерни методи на третиране, 
подобряване условията на живот и защита на малцинствата" проведена в България по 
инициатива на Фонд за превенция на престъпността ИГА и Penal reform internasional - 

Букурещ, с финансовата подкрепа на програма ФАР - Малки проекти на Европейската 
комисия.  
АНАТОЛИЕВ, Ангел. ИГА нищи проблемите и на румънски и турски зандани / Ангел 
Анатолиев. // З н а м е (Пазарджик),  № 238, 8-10 дек. 2006, с. 3. 

 Участие на Фонд ИГА и служители от турското посолство у нас, М-во на 
правосъдието, Централен Софийски затвор и др. институции в София на 
заключителната международна конференция по проект "Подобряване спазването на 
човешките права в българските, румънските и турските затвори чрез модерни методи 

на третиране, подобряване на условията на живот и защита на малцинствата". Проектът 
се осъществява от ИГА и Penal reform international - Букурещ, подкрепен финансово от 
програма ФАР.  

ВЕНЧЕВА, Стефка. "ИГА" издаде книга за затворите / Стефка Венчева. // П а з а р д ж 

и ш к а  М а р и ц а, № 243, 8 дек. 2006, с. I. 
Изданието документира докладите на всички участници в проекта, по който ИГА 

работи от началото на годината.  
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