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І. У в о д  
 

През 2007 година Фонд-ИГА започна изпълнението на своя нов Стратегически 
план 2007-2013, в който основните направления на дейност са:  

- Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки;  
- Превенция на престъпността и социалната изолация;  
- Антикорупция и активно гражданско общество;  
- Организационно развитие   
Организацията затвърди позицията си в национален и международен мащаб чрез 

редица дейности и проекти. Един от най-важните успехи бе избирането на 
представител на Фонд-ИГА за член на Борда на Conference Permanente Europeenne de la 
Probation (Постоянна Европейска конференция по пробация) за периода 2007 – 2010 
година. На международно ниво придължиха успешните партньорски инциативи с 
организации и институции от Великобритания, Холандия, Франция, Швеция, Италия, 
Литва, Румъния, Гърция и САЩ. Фонд-ИГА продължи да бъде една от основните 
организации в България, които прокарват  най-новите тенденции в областта на 
криминологията и превенцията на престъпността, реинтеграцията на правонарушители 
и младежкото правосъдие. 
 На национално ниво организацията разви партньорства с редица общини в 
страната, с които се реализираха или стартираха различни инициативи, свързани с 
основните направления на дейност. Най-активно в тази насока се работи в Столична 
община, общините Плевен, Враца, Благоевград, Пещера, Белово, Септември, Исперих, 
Пловдив, Велико Търново и Кърджали. 

Какво успя да постигне организацията през 2007 година? Съгласно Оперативния 
план на ИГА за 2007 година основната цел на организацията бе: Защита на 
обществото чрез намаляване на престъпността, противодействие на социалното 
включване. 

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. 

В средата на 2007 година със заключителна конференция в София приключи 
проект “Демонстрационен модел на полагане на безвъзмезден труд в полза на 
обществото”, финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в 
България. В рамките на проекта бях реализирани 5 пилотни демонстрационни обекта на 
безвъзмезден труд в полза на обществото в градовете Перник, Благоевград, Велико 
Търново, София – район Триадица и Враца. Пробационната санкция „Безвъзмезден 
труд в полза на обществото” е най-добрата реклама пред обществото за смисъла и 
ефекта от използването на алтернативи на лишаването от свобода. Освен това 
изпълнението на тази мярка предполага широко партньорство между държавните 
институции, местната власт и обществото. Резултатите от проекта бяха свързани с 
широкото популяризиране на пробацията и изготвянето на учебен 20 минутен филм за 
прилагането на тази санкция в България. С този проект Фонд - ИГА продължи своята 
дейност по популяризиране на пробацията в страната.  

Изпълнението на тази подцел бе подпомогната през 2007 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.  
В рамките на този проект се изгради партньорска мрежа между НПО от Румъния и 
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България, както и представители на релевантни институции от двете страни. Бяха 
проведени проучвания за степента на дискриминация на лица, лишени от свобода, деца 
в институции и осъдени роми. Реализираха се и няколко микропроекта в различни 
части на страната: за предоставяне на социални услуги на целевите групи и за 
провеждане на застъпнически кампании. Бяха проведени няколко обучения – в 
България и Румъния – на обучители и на неправителствени организации, работещи по 
темите за дискриминация. 

 
По втора подцел: Да се работи за модернизиране на пентенцирната система в 

България, 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 – подобряване 
положението бивши правонарушители на пазара на труда", 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 2007 дейностите бяха насочени основно към разработването на модела „Ентер”, 
който включва най-доброто от холандската и българската система за работа по 
реинтеграция на бивши затворници. При общо съгласие на всички партньори този 
модел беше адаптиран в български условия предимно като социална услуга, съобразно 
действащото социално законодателство. Освен това продължи работата на работните 
групи в Благоевград, Плевен, Пазарджик и София. Бяха реализирани конкретни услуги 
за повече от 100 лица освободени от различни затвори. Проведоха са първите обучения 
за представители на местни институции и организации в областите Благоевград, 
Плевен, Враца, Пазарджик и София. Бяха разработени, публикувани и разпространени 
чрез бюлетин по проекта добри практики за ресоциализация на правонарушители от 
различни европейски страни.  

За реализацията на тази подцел допринесе най-общо и проект „Подобряване на 
равноправието и човешкото достойнство на представители на групи в неравностойно 
положение, осъдени за престъпление”, в който бяха реализирани проучвания,  
обучения, застъпнически кампании и конкретни социални услуги за бивши затворници 

 
По трета подцел: Да се подобри сътрудничество между институциите и 

организациите, работещи по проблемите на младежката престъпност 
В началото на 2007 година приключи 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. Беше публикуван „СИОР – структуриран инструмента за оценка на 
риска при малолетни и непълнолетни правонарушители”, адаптиран вариант на 
британския инструмент за оценка на риска ASSET, който е приложим за работещите в 
Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. Вариант на СИОР бе разработен и предоставен на ГД „Изпълнение на 
наказанията” към Министерство на правосъдието. Този вариант може да се използва от 
пробационните служби при оценяване на осъдени непълнолетни лица.  През месец март 
в резиденция Бояна се проведе конференция с международно участие, на която 
присъстваха министъра на вътрешните работи, зам.министъра на правосъдието, 
представители на национални и международни организации и институции. Като 
резултат от проекта бяха приети от общинските съвети на община Пещера, община 
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Белово и община Батака общински стратегии за превенция на младежката престъпност, 
първите подобни стратегии на регионално ниво в страната.  

Важен момент бе обучението на екип от обучители, които могат да 
мултиплицират инструмента и да супервизират работата по неговото широко 
използване. 

Разработените инструментариуми за оценка на младите хора с асоциално 
поведение беше един от най-важните резултатите по този проект. Голям интерес към 
тези разработки бе проявен от различни университети. През 2008 година Фонд-ИГА 
планира да разработи съвместна програма с Пловдивския университет за по активно 
използване на тези инструменти: допълнително проучване на тяхната ефективност в 
български условия, обучение на специалисти, работещи в тази сфера, разработване и 
внедряване на ефективни интервенции за деца с асоциално поведение. 

 
По четвърта подцел: Да се подпомогне превенцията на младежката 

престъпност и предоставянето на ефективни услуги на малолетните и непълнолетни 
правонарушители.  

В началото на 2007 започна реализацията на проект „Пилотен модел за 
алтернативни услуги в подкрепа на преструктурирането и реформирането на 
институциите за деца”. Дейностите по проекта се реализирах на територията на област 
Пазарджик и област Плевен и обхванаха ВУИ Ракитовото, ВУИ с.Подем и всички 
релевантни институции в двата региона. В рамките на дейностите по този проект беше 
създадена Експертна група към проекта, която разработи методиката за внедряване на 
модела, бяха създадени обучени два Регионални мултидисциплинарни групи (РМГ), 
бяха ремонтирани помещения в Пазарджик за работа на Център за социална 
рехабилитация и интеграция. През втората половина на годината стартираха всички 
услуги по модела като бяха обхванати повече от 100 деца и техните семейства. 
Проектът ще продължи до месец юли 2008 година. Дейностите по проекта ще 
продължат в много по голям мащаб през 2008 година, когато предстои обучение на 
персонала от възпитателните училища интернати в Ракитово и Подем, както и 
разработването на цялостната концепция на модела, която ще бъде оповестена на 
специална конференция. Чрез тази инициативи Фонд ИГА продължава да развива една 
социалните услуги като един от основните подходи за превенция на младежкото 
асоциално поведение и младежката престъпност в България. 

Друг елемент от изпълнението на тази цел е стартиралият в средата на 2006 
година проект „Непълнолетни и правосъдие. Обучение на магистрати за ефективно 
водене на съдебни процеси с участие на лица под 18 г.”. През 2006 година беше 
разработена специализирана програма за обучение на съдии и прокурори, работещи по 
дела с непълнолетни. В периода януари – март бяха проведени 3 поредни семинара с 
участието на 75 магистрати (съдии и прокурори) от цялата страна. В рамките на 
проекта беше издаден и “Наръчник на съдията за работа по дела с участие на 
непълнолетни”. Обучението на магистрати е една от важните предпоставки за 
подобряване системата за младежко правосъдие в България. Разработената обучителна 
програма и натрупания опит ще бъдат използвани и в бъдеще: най-вече в 
сътрудничеството с Националния институт по правосъдие в България, Министерството 
на правосъдието и другите релевантни институции. 

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

модели за предоставяне на социални услуги. 
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Реализацията на тази цел, както и през 2006 година бе реализирана 
последователно и активно включвана в изпълнението на всички дейности и проекти на 
ИГА. През 2007 година организацията разработи своя методика за услугите «Център за 
социална рехабилитация и интеграция на правонарушители» във варианти за клиенти 
над 18 години и клиенти под 18 години. В сътрудничество със сдружение «Център 
Отворена врата» експерти на организацията се включаха в разработването на единни 
стандарти за работа на кризисни центрове в страната.    

През цялата 2007 се реализираха дейности по проект “Програма за 
професионално обучение - Оценка и управление на случаи”, финасиран по програма 
«Леонардо да Винчи». Дейностите по проекта бяха насочени към създаване на една 
обща за 5 европейски страни програма за професионална квалификация на 
специалисти, работещи с правонарушители. Изпълнението на тази цел се оказа една 
много трудна задача с оглед различните културни особености на страните (холандия, 
Франция, Швеция, Литва), различния натрупан опит, както и съществуващите практики 
и модели. На двете срещи във Франция и Литва бяха обсъждани различни елементи от 
програмата. В края на годината се оформиха основните учебни дисциплини, принос за 
което имаха преподавателите от Пловдивски университет, които активно се включиха и 
допринесоха за разработването на програмата. 

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

рехабилитация на наркомании и ХИВ/СПИН 
През цялата 2007 г. ИГА продължи да реализира в Пазарджик един от 

компонентите на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” чрез 
един аутрич екипа от 4 човека, които достигнаха до общо 172 клиенти (инжекционно 
употребяващи наркотици и проституиращи жени и мъже).  

 
По седма подцел: Да се подпомогнат процесите за противодействие на 

корупцията и въвеждане на институцията омбудсман в България 
 В началото на 2007 година Фонд ИГА започна реализацията на проекта „Да 
служи и подобрява”, финансиран от Фонд за демокрация към ООН. Проектът си 
поставя амбициозната цел да повиши отговорността и прозрачността на местното 
самоуправление и местната администрация чрез повишаване капацитета на 
институцията местен обществен посредник. Първите дейности бяха свързани с 
изготвяне анализ на съществуващата в страната ситуация. Бяха определени 12 общини, 
в които да се инициират кампании за избора на местен омбудсман; бяха привлечени 
НПО и общински съветници – обучени за водене на застъпнически кампании в един 
тридневен семинар; проведени бяха първите 3 информационни дни от предвидени 12 
такива в избраните общини на страната. 
 Проектът предстои да се развие през 2008 година. Той е логично продължение 
от натрупания опит на Фонд-ИГА в провеждането на успешни кампании по избор на 
местен обществен посредник (3 избрани местни омбудсмани в периода 2004-2006 
година в област Пазарджик). 
 

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

В края на 2006 година Фонд ИГА съвместно с Български хелзински комитет, 
Програма Достъп до информация и експертът от Център за развитие на демокрацията 
Тихомир Безлов стартира изготвянето на независим граждански мониторинг на 
законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България. Проектът се 
финансираше от програма МАТРА КАП на Холандското посолство в България. В 
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средата на 2007 година докладът бе представен пред българската общественост. Бяха 
представени различни аспекти на процеса по адаптиране на пробацията в страната:  
законодателната база и организационната структура на българската пробационна 
система мисията; сравнителен поглед с европейските стандарти и практики; бюджета 
на системата; състоянието на човешките права при осъдените на пробация; достъпа до 
информация. Докладът е първия по рода си в страната и позволи чрез широкото му 
публикуване да се оцени къде се намира към момента българската пробационна 
система.  

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

проекти и мрежи, свързани с основната мисия на организацията 
През 2007 година организацията продължи да разширява своята международна 

дейност. Най-големия успех бе избирането на Димитър Русинов – програмен директор 
на Фонд-ИГА в Борда на СЕР – Европейската организация по пробация за периода 2007 
– 2010 година. За изтеклата година представители на ИГА участваха в 8 международни 
събития. Бяха разработени редица нови проекти с партньори от страни, членки на ЕС. 
Представители на организацията участваха в международни конференции и семинари.  

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

изграждането на устойчивост 
През 2007 г. ИГА продължи развитието на  няколко форми на стопанска 

дейност, подпомагащи организацията: компютърни курсове, предоставяне на социални 
услуги, квалификационно обучение - 10 професии, трудова борса, обучение по метода 
ЕКСПЕРТ, издателска дейност. Тези дейности се реализират съвместно с Център за 
обучение и услуги.  

 
По единадесета подцел: Да се разработи и развие новата програмна схема на 

организацията 
През 2007 година организацията изпълнява своята 7 годишна стратегия, 

разработен с помощта на външни експерти в края на 2006 година (с финансовата 
подкрепа на фондация „Работилница за гражданска инициатива”). Продължава 
реализацията по програми: „Пробация”; „Реинтеграция на бивши затворници”; 
„Социални услуги за превенция на младежката престъпност”; „Гражданска активност 
срещу корупцията”; „Не на дрогата, насилието и ХИВ/СПИН”.  

 
По дванадесета подцел: Да се повишат уменията и професионалните 

компетенции на екипа 
През 2007 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. 7 представители на ИГА са получили 
сертификати за обучители по модела “Xpert personal business skills”: Успешно 
организиране и провеждане на проекти;  Успешно развитие и ръководене на екипи; 
Водене на преговори, дискутиране, аргументиране към Института за международно 
сътрудничество към Сдружението на германските народни университети.  

  
Като заключение може да се обобощи, че Фонд – ИГА реализира поредната си 

изключителна успешна година. Организацията отново удвои своя финансов и 
материален ресурс, реализира значими резултати в основните направления на дейност. 
Бяха разработени нови модели и практики, съобразени с европейските и световни 
стандарти. Екипът от млади и амбициозни хора, които допълнително повишиха 
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капацитета на ИГА през 2006 година, разкриха своя капацитет и реализираха много 
нови аспекти от дейността на организацията. Много държавни структури, местни 
власти и неправителствени организации потърсиха експертната и партньорска помощ 
на организацията. Интернет страницата на организацията и нейните многобройни 
специализирани издания намират все по широка аудитория и потребители.  

За трета поредна година Фонд - ИГА ще стартира 2008 г. с предвирателно 
утвърдена програма и с осигурено основно финасиране до 2010 година. 
 
                                                       
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./ 

 
ІІ. Представяне на организацията 
И с т о р и я 
Организацията е създадена през 1998 година под името Фондация “Инициативи и 
гражданска активност”. В началото на 2000 г., се извършиха организационни и 
структурни промени, които наложиха промени в регистрацията на организацията. 
Създаде се Регионален фонд – ИГА ( инициативи и гражданска активност ), който 
продължи  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. 
 
В и з и я 
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. 
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Приета  С т р а т е г и я  за развитие на организацията в периода 2007-
2013 
През 2007 г. е приет Стратегически план  за развитието на организацията в периода 
2007 – 2013. Дългосрочната стратегия е планирана и разработена с цел оптимизиране 
на вътрешната организация на работа и с оглед  повишения капацитет и разширените 
партньорства на национално и международно ниво. В рамките на стратегията са 
определени и четирите 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 печели 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 печели 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  
 
 Марина Манолчева - Председател на УС, магистър по педагогика и журналистика; 
Членове: 
 Димитър Русинов - магистър педагог, председател на Център за интеграция за 
обучение и услуги;  
 Мариана Бойрикова - магистър филолог, експерт по библиотечно дело, PR  
специалист; 
.  
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О п е р а т и в е н    е к и п 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председател на УС е Марина Манолчева - магистър по педагогика и журналистика;  
Програмен директор е Димитър Русинов - магистър по педагогика;  
Мариана Бойрикова -  магистър филолог, координатор проекти, PR, издателска 
дейност;  
Николай Вълков - магистър по икономика, финансист на организацията;  
Андрей Момчилов - мениджър «Международни проекти», юрисконсулт, завършил 
право в СУ «Св. Кл. Охридски», специализация «Международно право и 
международни отношения»;  
Валентина Гешева - бакалавър по социални дейности, ръководител на Центъра за 
социални услуги към организацията;  
Анна Муховска – офис мениджър, координатор проекти, бакалавър по социология,  
текущо обучение за магистър по масовите комуникации и журналистика.  
Олег Комсалов  - социолог, координатор на Центъра за обучение и услуги; 
Румяна Близнакова – оперативен счетоводител;  
 Катерина Вълева – счетоводител;            
Николай Костадинов – компютърен специалист,  сътрудник в Центъра за обучение и 
услуги; 
Мария Илиева – психолог. 
 
 
 
 

? ??????? ???? 1998 ??????. ??????????? ? ? ????????? ???????? ??
? ??????????? ???? ? ??????????? ??? ??? ? 20030613004 
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Е к и п    о т    с о ц и а л н и    р а б о т н и ц и 
      
  -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;  

 
 

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 болница за активно лечение по 
неврология и психиатрия "Св. Наум";  

 д-р Антонина Желязкова - председател на Международен център по проблемите на 
малцинствата и културните взаимодействия; 

 д-р Гергана Жулева - изпълнителен директор на Програма "Достъп до 
информацията"; 

 доц. Дора Левтерова - декан на факултет "Педагогика и психология" в Пловдивски 
университет "Паисий Хилендарски"; 

 проф. Румен Стаматов - зам.-декан на факултет "Педагогика и психология" в 
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";  

 Милети Орешарски - началник на Софийски централен затвор;  
 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 - Холандия, една от водещите неправителствени консултантски организации 
в Холандия  

 Яс Ромбоут – обучител от PSW - Консултации на пазара на труда – 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; 
 Боб Андерсън – началник на Окръжна пробационна служба в Джексън – щат Тенеси, 

САЩ; 
 Стив Питс – съветник по присъединяването в Министерство на правосъдието; 
 Антоанета Цонева - председател на УС на Института за развитие на публичната 

среда; 
 Светослав Георгиев - изпълнителен директор на Института за развитие на 

публичната среда; 
 Атанас Кръстев - председател на РАИРБИ и Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България - клон Пазарджик; 
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 Малина Димова - обществен посредник на Община Батак; 
 Тони Грънчарова -WYG International; 
 Петър Иванов - WYG International; 
 Специалисти от Пинал реформ интернешънъл - Лондон; 
 Екип на Асоцията по пробация и медиация – Чехия; 
 Постоянната европейска конференция по пробация (СЕП). 
 

По-важни      резултати 
(постигнати в периода 1999 – 2007 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 710 условно осъдени лица; 651 затворници и 
освободени от затвора; 182 непълнолетни правонарушители и 94 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; 
- 507 души, принадлежащи към рискови групи, участниците в мероприятията по  
Компоненти 4 и 6 на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”; 
- Реализирана 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), открити приемни на 
ООСК, Бюлетин «ГАСК» и др.;  
- Реализирани проекти за институционализирането на обществени посредници в девет 
общини на Област Пазарджик и още 8 в цяла България;  
- Институционализирани  граждански посредник на община Пазарджик и обществен 
посредник на община Лесичово; 
- Разкрит Център за социални услуги в сградата 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; 
- Подписан Меморандум за съвместни дейности по превенция на престъпността със 
Столична община; 
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- 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 шест нови WEB site: 1 – на институция и 5 – на текущи 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 други информационно-рекламни материали;  
- Участие в над 20 международни конференции;  
- Адаптиран за българските условия Инструментариум АССЕТ - Структуриран 
инструмент за оценка на риска, разработен за екипите по младежко правосъдие в 
Англия и Уелс за непълнолетните правонарушители; 
- Разработен инструментариум за оценка образователното ниво на представители на 
рискови групи (затворници, правонарушители, деца в риск); 
- Представен първият Независим доклад за законодателното и институционално 
въвеждане на пробацията в България. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Едно от големите постижения на Фонд - ИГА през 2007 г. беше стартирането на 
проект „Да служи и подобрява” - директно одобрен от Демократичния фонд на 

ООН. Проектът на ИГА беше между 125-те,  получили финансиране в 
конкуренция с 1300 проектни предложения от цял свят. 

 
(На сн. със звездички са отбелязани държавите с одобрени проекти) 
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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 
 
 „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 – 195 
лица, на възраст от 18 до 34 години, употребяващи наркотични вещества; - От тях 72-
ма, насочени към местата за лечение на зависимости в България и чужбина; - 42-ма, 
насочени към лечение и консултиране с инфекционист и 22-ма - към медицински 
специалисти; 160 са изследвани в КАБКИС и РИОКОЗ за ХИВ/СПИН, хепатит и 
сифилис; Осъществени над 300 индивидуални и групови здравни консултации; - 
Раздадени над 10 000 презерватива и над 300 здравни брошури; - Реализирани 2 
антиспин кампании с останалите компоненти на програмата за Пазарджик.  
 
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 – 24.12.2005 – 23.12.2007 
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 : 
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- Проведени 2 обучения с 51 участника (представители на НПО от България и 
Румъния); - Създадена Международна работна група; Проведено проучване сред 200 
затворници рецидивисти; - Проведени 3 срещи на МРГ  със 61 участника; Проведени 3 
национални тренинга с 57 участника; Проведени 3 застъпнически кампании в различни 
региони на страната. 
 
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: 

- Превод и звукозапис на кратък 20-минутен филм, доставен от Националната 
пробационна дирекция на Англия и Уелс; - Избрани 5 демонстрационни проекта; - 
Проведени 5 информационни дни със 170 участника; - Изпълнени 5 демонстрационни 
проекта; - Проведени 6 пресконференции с около 150 участници;  Подготвени 
рекламни табла, отпечатани плакати и 200 информационни дипляни; - Издадено 
„Ръководство за полагане на общественополезен труд” ;  Заснет 20-минутен филмов 
материал за популяризиране на общественополезния труд; - CD версия на филма и 
ръководството; 
 
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.”  

 
Източник на финансиране: Глобал 
Опортюнити Фонд (GOF) към Британското 
вътрешно министерство. Продължителност – 
01.04.2005 год. – 31.03.2007 год. 
 Резултати:  
- За адаптирането на СИОР - тествани 100 
случая на извършени противообществени 
прояви; Издаден СИОР във вариант за 
МКБППМН и вариант за пробационната 
служба; Проведена международна 

конференция с над 60 участника, включително министъра на вътрешните работи и 
посланика на Великобритания в България.  
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Проект "ENTER" 
Източник на финансиране: Програма 
МАТРА на Външно министерство на Кралство 
Холандия 
Продължителност – 1.ХІ. 2005 – 31.Х.2007 г.  
Резултати:  
- Създадена Национална работна група за 
управление на проекта; - Създадени 4 
регионални работни групи в Плевен, 
Пазарджик, София и Благоевград (с проведени 
32 работни срещи); - Разработен Модел за 
реинтеграция на бивши затворници – Център 

за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители; Осигурена заетост на 
над 25 % от включените в проекта бивши затворници; Проведени 4 тренинга с общо 84 
обучени специалисти по модела;  

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:  
- Проведени срещи на партньорите по проекта в България, Франция, Литва; Разработен 
вариант на програмата „Оценка и управление на случаи”; Проведено тестване на 
програмата със социални работници. 
 
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: 
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- Разработена методика на програма за обучение; - Проведени 3 обучителни семинара; - 
Обучени 69 съдии; Аналитични доклади по модули, подготвени от лекторите; - 
Изготвен и разпространен “Наръчник на съдията за работа по дела с участие на 
непълнолетни” - 300 копия 

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. 
Резултати (до момента): 
- Разработена методология за внедряване на модела; - Създадени 2 Регионални 
мултидисциплинарни екипа (РМЕ); - Проведени 2 обучения на РМЕ и на 
специализирания персонал на ВУИ;  - Ремонтиран и оборудван Център за социална 
рехабилитация и интеграция в Пазарджик;  - Социална работа на модулите ВХОД, 
ИНСТИТУЦИЯ и ИЗХОД;  - Проведени супервизии на социалните услуги в рамките на 
модела и текущо консултиране;  - Проведени 2 информационни дни по проекта; - 
Издадени 5 бюлетина по проекта;  - Публикации в медиите и WEB site-а на проекта. 

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. 
Резултати: 

- Избрани 10 НПО-та в планираните райони; - проведено обучение за повишаване 
теоретичните знания на 30 НПО представители за управлението на проекти, 
европейските стандарти в областта на грижата за правонарушители и превенцията на 
престъпността; - Създадена Коалиция от 11 НПО; - 2 публични дискусии със 38 
участници; - 30 представители на държавни институции, местната власт и НПО с 
подобрени теоретични и практически умения за работа по проекти на Европейския 
социален фонд; - Разработено и представено предложение за проект; - разработен и 
функциониращ уеб сайт; 
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Проект „Да се предпазим от дрогата и насилието” 
 

 
Водеща организация: СОУ "Кирил и 
Методий" - с. Нова Махала, община Батак;  
Срок на реализация: 15.09 – 25.12.2007 г. 
Финансираща организация: Министерство 
на образованието и науката, Национална 
програма „Училището – територия на 
учениците”, Модул „Развитие на 
извънкласната и извънучилищната дейност” 
Партньор: Фонд за превенция на 
престъпността - ИГА 

Основна цел: Да се формират у подрастващите ученици умения и навици да 
разпознават и преодоляват натиска и склоняването към употреба на наркотични 
вещества, както и негативните фактори и прояви на насилие в училищната среда. 
Резултати: 
- Сформирани 2  мултидисциплинарни екипа в подкрепа на педагогическата практика, 
които прилагат програмата „Да се предпазим от дрогата и насилието”; - Създадени 10 
групи, 100 деца преминали програмата; - Успешно проведена програма „Да се 
предпазим от дрогата и насилието”. 
 
 
Проект "Независим граждански мониторинг и доклад за 
законодателното и институционално въвеждане на пробацията в 
България” 
 

Срок на реализация: 1.08.2006 г. - 30.10.2007 
г. 
Финансираща организация: Програма 
МАТRА КАР на Посолството на Кралство 
Холандия 
Цел(и): Да проведе независим граждански 
мониторинг на законодателното и 
институционално въвеждане и развитие на 
пробацията в България и да инициира 
съответни промени в тази област. 
Да разкрие нивото на синхронизация между 

българското законодателство и институции в сферата на алтернативните санкции и 
мерки с европейските стандарти и практики 
Резултати: 
- Иницииран диалог за възможните и необходими законодателни промени в законите за 
пробацията, включително съответните комисии в Народното събрание; Проведен 
мониторинг на законодателното и институционално въвеждане и развитие на 
пробацията в България; Изготвен Независим доклад от проведен мониторинг на 
законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България; Официално 
представяне на Доклада пред представители на всички заинтересовани институции. 
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Проект „Да служи и подобрява 
 

Срок на реализация:1.03.2007 - 31.03.2008 г. 
Източник на финансиране: Фонд за 
демокрация към ООН 
Основна цел: Да се повиши отговорността и 
прозрачността на местното самоуправление и 
местната администрация посредством 
институционализиране и създаване на 
капацитет на местни обществени посредници; 
Да се осигури на гражданите достъп до една от 
най-демократичните институции в 
съвременния свят. 

Резултати (до момента): 
- Изготвен „Анализ на ситуацията”; Разработени критерии за селекция на общини и 
НПО; Селектирани 12 общини; Обучение на идентифицираните НПО в съдействие за 
провеждане на избор за местни обществени посредници; Проведени 3 Информационни 
дни за представяне на институцията местен обществен посредник.  
 
Проект „Изследване, обмяна на добри практики, обучение за 
превенция на насилието върху наркозависими жени” 
 

Срок на реализация: 1.05.2007 - 30.04.2009 г.  
Водеща организация: IL PIOPPO ONLUS - 
Италия 
Източник на финансиране: Програма 
DAPHNE II 2004 - 2008 на Европейската 
комисия 
Партньори: Център за зависимости - 
Медицински университет в Прага, Чехия; 
PYXIDA - Център за превенция на 
злоупотребата с наркотици, Гърция; Служба 
„Съдебна лаборатория” - Национална 
лаборатория - Малта, Сдружение „Център за 

обучение и услуги”, България, Европейска консултативна и обучителна асоциация, 
Италия 
Основна цел на проекта е да допринесе за намаляването на сексуалното насилие 
срещу зависимите от наркотици жени чрез повишаване информираността по проблема, 
събиране на база данни, изследване на връзката между употребата на наркотици и 
сексуалното насилие, промотиране и обмяна на добри практики и опит в работата по 
превенция, по отношение на злоупотребяващите с наркотици и подкрепа на жертвите; 
дизайн и тестване на образователни материали, които да бъдат използвани от 
социалните работници, работещи по превенция на насилието срещу наркозависимите 
жени. 
Резултати (до момента): 
- Проведена работна среща в Неапол; Направено анкетно проучване сред институции и 
наркозависими жени. 
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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  5 
лишени от свобода  19 
освободени от затвора  42 
наркозависими 175 
осъдени на пробация 68 
непълнолетни провонарушители от МКБППМН 52 
непълнолетни правонарушители от ДПС 2 
непълнолетни от ОЗД 2 
доброволни  12 
  
общо  377 
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регистрация 
работещи

учащи

9; 2%
17; 5%236; 63%

68; 18%

47; 12%

14 години 

18 години 
25 години 

45 години 
над 45 години 

34; 9%

343; 91%

мъже 

жени 

Модул 2                                                                                     Модул 3 
 

пол  
мъже  343 
жени  34 

 
 общо 377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 4 
 

информация за 
клиентте отностно 

работа  
  

без регистрация в БТ 99 
в затвора  19 
с регистрация 43 
с прекъсната регистрация  51 
работещи 118 
учащи 47 
  
  
  общо 377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 години    
от тях до  14 години  9 
от тях до  18 години  47 
от тях до  25 години  68 
от тях до  45 години  236 
от тях до  над 45 години  17 
 
 общо 377 
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2; 1%

51; 14%

118; 31%
206; 54%

получаващи месечна
социална помощ
еднократна

енергийна 

не получаващи 

6; 2%

19; 5%

5; 1%

347; 92%

лица с увреждания

с хронични
заболявания 
с психични
заболявания 
здрави 

Модул 5 
 
 

информация за клиентите 
регистрирани в ДСП   

получаващи месечна социална помощ 51 
еднократна 2 
енергийна  118 
не получаващи  206 

 
   общо 377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 6 
 

здравен статус  
инвалиди  6 
с хронични заболявания  19 

с психични заболявания  5 
здрави  347 

 
    общо 377 
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67; 18%

73; 19%

42; 11%

144; 38%

34; 9%
17; 5%

неграмотни 
начална грамотност
начално образование 
основно образование 
средно образование
висше образование 

148; 39%

152; 41%

77; 20%

без професия
с професионални умения
с професия / с документ/

Модул 7  
образование   

неграмотни  67 
начална грамотност 73 
начално образование  42 
основно образование  144 
средно образование 34 
висше образование  17 

 
     общо 377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 8 
 
 

информация за професионална 
квалификация   

без професия 148 

с професионални умения 152 
с професия / с документ/ 77 
  
      общо 377 
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0; 0%

6; 3%

0; 0%

18; 8%

0; 0%

0; 0%

0; 0%
11; 5%

80; 34%

36; 16%
12; 5%

68; 29%

" 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 

Инструментариум за оценка на
риска - СИОР
Инструментариум за оценка на
образователното ниво

6; 1%254; 27%

32; 3%

14; 1%

29; 3%

31; 3%

17; 2%

21; 2%

67; 7%

65; 7%

243; 26%

33; 4%

129; 14%

съдействие за жилище (общинско,
под наем)
здравно консултиране и насочване,
осигуряване на лекар
психологическо консултиране

съдействие за продължаване на
образованието
юридически консултации

асистиране при издаване на
документ за самоличност
асистиране при смяна на адресна
регистрация
посредничество при получаване на
документ от институция
асистиране при регистрация в БТ

трудово посредничество 

осигуряване на вещи от първа
необходимост
насочване към други организации или
институции 
съдействие за разрешаване на
семейно битови проблеми

Модул 9 
 

информация за броя на 
клиентите преминали през 

програмите на организацията 

 

" Опознай себе си " 0 
" Професионално ориентиране " 6 
" Неделно училище за родители " 0 
Фамилно консултиране  18 
Аз търся работа  36 
Отново на работа  12 
Моите нови умения  68 
Умения зя живот  0 
Моето семейство  0 
А сега на къде  0 
Инструментариум за оценка на риска - 
СИОР 80 
Инструментариум за оценка на 
образователното ниво 11 

 
Модул 10 
 
получили услуги от организацията    
съдействие за жилище (общинско, под наем) 6 
здравно консултиране и насочване, осигуряване на лекар 254 
психологическо консултиране 32 
съдействие за продължаване на образованието 14 
юридически консултации 29 
асистиране при издаване на документ за самоличност 31 
асистиране при смяна на адресна регистрация 17 
посредничество при получаване на документ от институция 21 
асистиране при регистрация в БТ 67 
трудово посредничество  65 
осигуряване на вещи от първа необходимост 243 
насочване към други организации или институции  33 
съдействие за разрешаване на семейно битови проблеми 129 
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35
30

44

0

13
5 2

65

120

170

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
условно осъдени 

лишени от свобода 

освободени от затвора 

осъдени на пробация

непълнолетни провонарушители от
МКБППМН
непълнолетни правонарушители от
ДПС

непълнолетни от ОЗД

доброволни 

проституиращи 

инжекционни употребяващи наркотици 

Модул 11 
 
 
условно осъдени  35 
лишени от свобода  30 
освободени от затвора  44 
осъдени на пробация 0 
непълнолетни провонарушители 
от МКБППМН 13 

непълнолетни правонарушители 
от ДПС 5 

непълнолетни от ОЗД 2 
доброволни  65 
проституиращи  120 
инжекционни употребяващи 
наркотици  170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: В общата статистика не са включени дейностите на Центъра за социални услуги 
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Услуги, предоставени на други институции и частни лица  
 

Обучения и супервизии Получател Брой обучени лица  
«Работа с деца с девиантно 

поведение и деца, жертви на 
насилие« 

«Работа със семейства на деца 
от рискови групи « 

 

КСУДС - Пловдив 
 
 

КСУДС - Пловдив 

10 социални работници  
/ педагози, психолози 

 
12 социални работници 

/ педагози, психолози 

«Социална работа с 
правонарушители» 

 
 

Инструментариум за оценка на 
образователното ниво 

 
«Мотивация към заетост на 

правонарушители « 
 

РЛЧО - Плевен 
МИС - Разлог 

 
 

РЛЧО - Плевен 
МИС - Разлог 

 
РЛЧО - Плевен 
МИС - Разлог 

6 социални работници 
/ педагози, психолози / 
4 социални работници 

 
6 социални работници 
4 социални работници 

 
6 социални работници 
4 социални работници 

«Да се предпазим от дрогата и 
насилието«  

СОУ «Кирил и 
Методи« -                  

с. Нова махала  
 

100 ученици 
7 преподаватели 

«Първична превенция на 
наркотични вещества и 

насилието«  
 

ОУ «П. Р. 
Славейков« -   
гр. Пещера                                      

40 ученици 
 

 
Лекции и 

консултации 
Получател Брой участници 

«Характеристика на ХИВ 
/ СПИН и други полово- 
предаващи се болести«  

 

ОУ «Христо Ботев« - с. 
Калугерово 

40 ученика  
10 преподаватели от 

училището 

«Агресията в  училище« 
 

ОУ «Никола 
Й.Вапцаров« 

 

20 преподаватели от 
училището 

Психологически 
консултации 

 

Частни лица 8 семейства  
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Ф и н а н с о в а    у с т о й ч и в о с т 
 
Финансовата устойчивост на Фонд за превенция на престъпността се гарантира от 
дейността на организацията по разработване на проектни предложения. От самото си 
създаване организацията се финансира изключително на проектен принцип, а 
кандидатстването в условията на сериозна конкуренция е изградило сериозен капацитет 
в сферата на разработването на проекти. 
 
Фигура 1. Приходи на организацията за периода 2001 - 2008 

 
От създаването си ИГА поддържа тенденция на непрекъснато нарастване на обема на 
дейностите си и на привлеченото финансиране. Стартирайки от 70 хиляди лева през 
първата година от съществуването си, организацията се развива с все по-бързи темпове, 
достигайки 5-кратно увеличение на обема в период от 5 години. През 2008 г. 
организацията достига психологическата граница от 1 млн. лева оборот. Целта е тази 
тенденция да се запази и затова ИГА следва няколко основни принципа на набирането 
на средства: 

- Кандидатстването с проекти е стриктно в изпълнение на стратегията на ИГА 
2007 – 2013, като осигурява финансово нейната реализация. 

- При кандидатстване с проекти се търси висока диференциация на 
финансирането (8-12 различни източника за годината) и осигуряване на 
независимост от донорите (не повече от 20-25 % от годишния бюджет да идва от 
един източник). 
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- При кандидатстване да се използват всякакви възможни източници, без оглед на 
размера на финансирането. 

 
Таблица 1 – Подадени проекти през 2007 г. и процент на успеваемост по донори 
 

Подадени 
проекти 

Брой % Успешни % Неуспешни Чакащи 

Общо 56 100 20 35.71% 33 3 
Оперативни 
програми 9 16.07% 3 33.33% 6 0 
Национално 
финансиране 15 26.79% 8 53.33% 7 0 
Национални 
частни донори  3 5.36% 1 33.33% 2 0 
ЕС/ Фар 19 33.93% 5 26.32% 11 3 
Чужди публични 
донори 7 12.50% 1 14.17% 6 0 
Чужди частни 
донори 3 5.35% 2 66.66% 1 0 

 
През 2007 г. бяха подадени 56 проекта. От тях за финансиране одобрени бяха 20, а по 
още 3 се чака резултат, като два от тях са на финален етап на одобрение.  
 
Фигура 2 – Подадени проекти по типове донори 

 

 
И през 2007 проектната дейност на организацията беше насочена към осигуряване на 
финансиране от разнообразни източници. Основен фокус бе поставен върху 
традиционното финансиране от Европейския съюз в две основни направления – 
Програма ФАР (Гражданско общество, Деинституционализация) и централизираните 
програми на ЕС (Програма за учене през целия живот, Програма „Дафни”, Програма 
„Наказателно правосъдие”, Програма „Превенция и противодействие на 
престъпността” и др. 
Дългоочакваното стартиране на Оперативните програми бе възприето като приоритет в 
края на годината и бяха подадени 9 проекта (ОП „Развитие на човешките ресурси” и 
ОП „Административен капацитет” 
 

9, 16%

15, 27%

3, 5%
19, 34%

7, 13% 3, 5%
ОП
Нац. Фин.
Нац. Частни донори
ЕС/ Фар
Чужди публ.
Чужди частни
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Фигура 3 – Графика на успеваемостта (обща и по типове донори) на подадените 
проекти 
 

 
Процентът на успеваемост се покачи леко в сравнение с предходната година и достигна 
35,7 %. Най-висока успеваемост бе достигната при кандидатстването за национално 
финансиране, по-специално заради успешните проекти по Програмите на МОН 2007. 
Същевременно беше постигнат добър процент при Оперативните програми.  
Би следвало да се отбележи и успеха при първото кандидатстване по Програма 
„Наказателно правосъдие” от отварянето на програмата за България, както и 
спечелването на нови два проекта от втората фаза на Програма ФАР 
„Деинституционализация посредством услуги в общността на рискови групи” 

 
Таблица 2 – Привлечено финансиране и процентно участие на типовете донори 
 

 Процент 
успеваемост 

Привлечено 
финансиране 

Процент от 
финасирането 

Общо 35.71% 1339428 лв. 100% 
Оперативни 
програми 33.33% 108838 лв. 8.13% 
Национално 
финансиране 53.33% 35000 лв. 2.61% 
Национални 
частни донори 33.33% 2333 лв. 0.18% 
ЕС/ Фар 26.32% 729278 лв. 54.44% 
Чужди публични 
донори 14.17% 29990 лв. 2.24% 
Чужди частни 
донори 66.66% 433989 лв. 32.40% 

 
През 2007 г. беше привлечено финансиране в размер на 1 339 428 лв., което може да 
нарастне до 1 710 950 лв. в случай на одобряване на трите проекта, по които още се 
чака резултат. 
 
Фигура 4 – Участие на типовете донори в привлеченото финансиране 

35.71% 33.33%

53.33%

33.33%
26.32%

14.17%

66.66%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Общо ОП Нац.
Фин.

Нац.
Частни
донори

ЕС/ Фар Чужди
публ.

Чужди
частни
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Привлеченото през 2007 г. финансиране демонстрира преимущество на традиционното 
финансиране на ИГА от Европейския съюз (по централизирани програми и Програма 
Фар). Нов момент обаче е значителното финансиране, привлечено от частни донори, 
най-вече заради успешното кандидатстване пред Oak Foundation. 
 
 

Дейност по разработване на проекти през 2008 г. 
 

През 2008 г. се очаква леко увеличение на общия брой подадени проекти, с цел да се 
подсигури тенденцията на нарастване на обема на привличаното финансиране. Планира 
се най-сериозно увеличение на броя на подадените проекти по Оперативните програми, 
като се предвижда наред с ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП 
„Административен капацитет”, да се кандидатства и по Програмата за развитие на 
селските региони и ОП „Регионално развитие”. 
 

Подадени проекти Брой Стойност в 
лв. 

Предстоящи Предполагаема 
стойност 

Очаквана 
успеваемост 

Очаквано 
привлечено 
финансиране 

Общо (минимум) 10 802896  43 3500000 35%  1500000 
ОП 2 459949 16    
Нац. Фин. 2 90791 8    
Нац. Частни 
донори 1 5778 4    
ЕС/ Фар 5 246378 16    
Чужди публ. 0 0 3    
Чужди частни 0 0 2    

 
Вземайки предвид досегашните тенденции във финансирането на организацията, може 
да се направи прогноза за привличане на минимум 1,5 млн. лева средства за 
реализиране на дейности в периода 2008 – 2010, които ще допълнят вече привлечените 
такива. 
 

 
 

108838 35000

2333

729278
29990

433989 ОП
Нац. Фин.
Нац. Частни донори
ЕС/ Фар
Чужди публ.
Чужди частни
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Събития 

 
  

Издания 
 
№ Издание Тираж 

1. Методическо ръководство за модулно обучение при 
прилагане на мотивационни програми за лица от 
рискови групи 

1 30 

2. “Да се предпазим от дрогата и насилието” – Работна 
тетрадка (2-ро издание) 
 

1 300 

3. Методическо ръководство по Програма за превенция 
на употребата на наркотични вещества „Да се 
предпазим от дрогата и насилието” 
 

1 50 

4. Специализиран инструмент за оценка на риска 
(СИОР ) за млади правонарушители, осъдени на 
пробация 
 

1 50 

5. Наръчник на магистрата за работа по дела с участие 
на непълнолетни 
 

1 300 

6. Независим доклад от проведен мониторинг на 
законодателното и нституционално въвеждане на 
пробацията в Българи 
 

1 100 

7. Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) 
в Местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) 
 

1 340 

8. Дипляни  2 900 

Профил участници  
Представители на: Брой 
Институции: Социално 
подпомагане, Пробация, 
Затвори, Полиция, Бюро по 
труда, учители и др. 

352 

Централна държавна власт 41 
Местна власт 74 
НПО 227 
Магистрати  98 
Медии  61 
Експерти  30 
Чуждестранни институции 
и организации 

5 

Бизнес  7 

Събития  

 Брой събития Брой 
участници 

48 работни срещи 480 

17 обучения и семинари 255 

2 международни 
конференции в България 

100 

8 участия в международни 
събития  

40 

Общо 75 събития  875 участника 
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9. Електронни издания 
Електронни бюлетини 

1 
12 

 

10. Поддръжка на сайтове 
 

7  

11. Филм 1  

 
 
 
 

Представяне на изданията 
 

Методическо ръководство за модулно обучение при прилагане на мотивационни 
програми за лица от рискови групи 
 
 

Методическото ръководство е предназначено за специалисти, 
работещи с правонарушители и лица от рискови групи. Изданието 
цели да подпомогне работещите (социални работници, педагози, 
психолози) в процеса на взаимодействието им с клиенти. 
Отделните модули са насочени към формиране на умения за 
търсене на работа, повишаване информираността по отношение на 
промени в трудовото законодателство, формиране на психо-
социални умения за представяне пред работодател и промяна в 
личностните нагласи по отношение на институциите, предлагащи 
работа. 
 
 

 
Да се предпазим от дрогата и насилието” 
 

 
Изданието представлява работна тетрадка, превод от американско 
издание на D.A.R.E (Drug Abuse Resistant Education), специално 
адаптирана към българските условия от екип на ИГА. Тетрадката 
се използва за провеждане на програма за първична превенция 
сред ученициот 4 до 7 клас, като възпитава поведение, което ги 
предпазва от риска да посегнат към наркотиците и умения да 
казват "не" в трудни ситуации. Освен това тетрадката предоставя 
информация за основните наркотици и затова как те действат. 
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Методическо ръководство по Програма за превенция на употребата на 
наркотични вещества „Да се предпазим от дрогата и насилието” 
 

Ръководството е направено с цел да улесни ползването на 
Работната тетрадка "Да се предпазим от дрогата и насилието”. То 
е предназначено за водещите на програмата. Целта на изданието е 
да се повиши информираността по отношение първичната 
превенция на насилието и употребата на наркотични вещества, 
както и да способства за формиране на умения за групова работа с 
подрастващи. 
 
 
 
 
 

Специализиран инструмент за оценка на риска (СИОР ) за млади 
правонарушители, осъдени на пробация 
 

Настоящето издание е в резултат на доброто партньорство между 
неправителствения сектор в България, Министерството на 
правосъдието, най-вече ГД „Изпълнение на наказанията” и 
Британското посолство в България. То представлява адаптиран 
към българските условия Структуриран инструмент за оценка на 
риска (СИОР) при непълнолетни правонарушители (14-18 
години). Инструментът използва като основа съществуващата във 
Великобритания система за оценяване на тази категория 
правонарушители. При превода и адаптацията експертите 
положиха доста усилия по отношение съществуващото 
законодателство в България, институционалната структура на 

нашата система, особеностите на културната и социална среда в страната.  
 
Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни 
 

В настоящето издание са представени лекциите, изнесени на 
обучителните семинари по проект "Непълнолетни и правосъдие.  
Съдържание: 
1. Увод от съставителите; 
2. Диана Велкова. Психологически аспекти на общуването с 
малолетни и непълнолетни правонарушители; 
3. Константин Томанов. Някои аспекти на дейностите по 
превенцията и противодействието на детското асоциално 
поведение; 
4. Владимир Велинов. Био-психо-социалният модел (За 
разбиране и оценка на поведението на човека и значението му за 
прогнозата); 

5. Георги Митов. Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието 
на непълнолетни лица; 
6. Петя Шишкова. Правно положение на непълнолетните извършители на престъпления 
според българския Наказателен кодекс; 
7. Валентина Караганова Основни аспекти на пробацията. Структура, методи и подходи 
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на работа. пробация за непълнолетни. 
С настоящето издание Фонд - ИГА продължава да изпълнява една от своите основни 
направления на дейност: да специализира представители на различни институции и 
структури в работата по проблемите на престъпността и да подобрява 
междуинституционалното сътрудничество в тази област. 
 
Независим доклад от проведен мониторинг на законодателното и нституционално 
въвеждане на пробацията в Българи 
 

Докладът е резултат от проучване, реализирано от Фонд - ИГА, в 
рамките на Проект „Независим граждански мониторинг и доклад 
за законодателното и институционално въвеждане на пробацията 
в България”, съвместно с Български хелзинкски комитет, 
Програма „Достъп до информацията” и други неправителствени 
организации. 
Съдържание: 
I. Увод 
II. Въвеждане на пробацията в България – сравнителен поглед с 
европейските стандарти и практики 
III. Мониторинг на институционалното въвеждане на пробацията 
в България. Различните гледни точки за първите две години 

функциониране на пробационната институция в България 
IV. Общи наблюдения на БХК за състоянието на човешките права в пробационните 
служби в страната 
V. Финансиране на пробационната система в България 
VI. Състояние на достъпа до информация и прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при 
Министерство на правосъдието 
VII. Основни изводи и препоръки от доклада 
VIII. Коментар (във връзка с резултати от библиографско проучване по темата 
„Пробация”) 
IX. Библиографска справка – Пробация. 
 
Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) в Местните комисии за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) 

 
Адаптиран за българските условия Британски инструмент за 
оценка на риска при непълнолетни правонарушители ASSET. 
Инструментът е разработен в Оксфордския университет за нуждите 
на местните екипи за превенция и противодействие на детската 
престъпност в Англия и Уелс. Представлява формуляри с въпроси 
и ръководства за тяхното попълване. ASSET се прилага за всички 
ненавършили пълнолетие лица, които вече веднъж са извършили 
правонарушение. Целта на инструмента е да посочи различните 
фактори, които детерминират противоправното поведение на 
подрастващия, като акцентът е поставен върху това, да се измери 
степента, в която даден фактор може да бъде причина 

маловръстният повторно да извърши правонарушение. 
Подготовката и реализацията на това издание станаха факт благодарение експерти от 
Борда за младежко правосъдие на Англия и Уелс и от Оксфордския университет, както 
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и на екип български експерти, ръководени от доц. Владимир Велинов и секретаря на 
ЦКБППМН Константин Томанов. В процеса на адаптация са преодолени редица 
проблеми, най-вече поради разликите в българската и английската законодателна 
система. 
 
Управление на проектния цикъл. Ръководство. 

Подкрепа за ефективното прилагане на външна помощ от 
Европейската комисия.  
Ръководството е подготвено за Европейската комисия от персонала 
на Бюрото за подготовка на помощни методи с подкрепата и 
приноса на служители на Европейската служба за помощ и 
сътрудничество(EuropeAID. 
Издава се в рамките на проект „Публично-частни партньорства в 
процеса на социално включване на уязвими групи”, финансиран от 
Програма PHARE на Европейската комисия 
Издание на Центъра за обучение и услуги. Преведено от издателя. 
 

 
Обществено участие и партньорства 

Фонд  за превенция на престъпността – ИГА  членува в:  

 Европейска организация по пробация (СЕП); 
 European Offender Employment Forum - Европейски форум за заетост на 

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

Стратегически международни партньорства 

 Холандско, британско и американско външни министерства и съответните 
посолства в България; 

 Британско министерство на правосъдието; 
 Университетите Оксфорд и Кент; 
 PSW и WORK WISE, Холандия; 
 КОЕУР, Италия; 
 Община Ванерсборг, Швеция; 
 АЛАЖИ, Франция; 
 Институт по пробация и медиация, Чехия; 
 Международно движение за пенални реформи, Лондон; 
 Институт “Отворено общество” 

 
Национални партньори-държавни и общински институции  
 Министерство на правосъдието и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” 

Министерство на труда и социалната политика 
 Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 
 Национален център по наркомании 
 Български хелзинкски комитет 
 Столична община 
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 Общините  София, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Пещера, Белово, Видин, 
Габрово, Стара Загора, Дупница, Кърджали, Плевен, Септември, Сливен, Велинград  и 
Батак 
 ПУ «Паисий Хилендарски» 
 Национален институт на правосъдието 
 Окръжен съд – Пазарджик, Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив 
 Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол 
 Областните пробационни служби в Пловдив, Пазарджик, Враца, Плевен, 

Благоевград, Кърджали, София 
 Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология 

 
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 
 

- Фонд за демокрация на ООН 
- 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”. 

 


