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І. Представяне на организацията 
 
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. 
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. 
 
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).  

 2010 г. – Фонд – ИГА печели годишната международна „Награда за 
европейска превенция на престъпността 2010” на Европейската мрежа 
за превенция на престъпността” (EUCPN) за изграждане на първия 
специализиран с център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца с асоциално поведение в Пловдив 
 
Р е г и с т р а ц и я    и   л и ц е н з и 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 Социални услуги за правонарушители, Удостоверение № 35 от 
12.06.2003; 

o Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и жертви 
на трафик; № 0392,  Заповед РД 01-13/06.03.2009 г. 

o Център за социална рехабилитация и интеграция; №0473, 
Заповед РД 01-122/09.11.09 г. 

o Наблюдавано жилище; № 0473, Заповед РД 01-122/09.11.2009 г. 
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o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни 
хора; № 63-02/17.09.2009 г. 

o Център за социална рехабилитация и интеграция за млади 
правонарушители и деца от рискови групи; № 63-03/17.09.2009 г. 

o Социален асистент за възрастни хора № 63-04/17.09.2009 г. 
o Домашен помощник за възрастни хора № 63-05/17.09.2009 г. 
o Кризисен център за възрастни хора №  63-06/17.09.2009 г. 
o Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 

рискови групи; №0473/19.11.2009 г. 
 
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;  
 Мариана Бойрикова – магистър филолог, експерт по библиотечно 

дело, PR специалист; 
 
О п е р а т и в е н    е к и п 
 
 Във Фонд - ИГА работят 32 човека по трудови договори (юристи, 

икономисти, педагози, психолози, социални работници): 
- Офис Пазарджик - 8 души; 
- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица от 
рискови групи,  Пловдив - 8 души; 
-  Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа  на деца 
за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на 
рисковото поведение и Наблюдавано жилище, Пловдив - 9; 
-  Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие, Пещера – 7 
души. 

   
Във Фонд - ИГА работят месечно около 30-40 души на пълно 
работно време и около 30 на непълно. В това число: 
- специалисти на пълно работно време (програмен директор, финансов 
директор, мениджър международни проекти, ПР, координатори на 
проекти, счетоводители, ръководител обучителен център, управители на 
социални услуги); 
- социални работници, психолози, педагози, юристи, социолози, 
преводачи и др. – постоянни консултанти и експерти на национално 
ниво; експерти от страни в Европейския съюз; експерти от страни извън 
Европейския съюз; партньори от институции и НПО. 
- социални асистенти, които предоставят услуги на млади и възрастни 
правонарушители (затворници, бивши затворници, условно осъдени и 
осъдени на пробация, млади правонарушители до 18 г.) и техните 
семейства; 
- сътрудници на терен (аутрич), които участват в реализацията на 
дейности за поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ 
инфекцията сред лица, употребяващи венозно наркотици; 
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- сътрудници на терен, които участват в реализацията на дейности за 
превенция и контрол на туберкулозата в България. 
 
 
ІІІ. По-важни резултати,  постигнати в периода 1999 – 
2011 г.: 

 
Пробация 

o Проведени две обучителни визити във Великобритания и една 
международна конференция в България за популяризиране на 
пробацията;  

o Създаден първият Пробационен център в страната; Обучени 
първите 20 пробационни специалисти;  

o Разработена Концепция за законодателно въвеждане на 
пробацията в България;  

o Проведени информационно-обучителни семинари по пробация с 
повече от 1000 участници (съдии, прокурори, следователи, 
полицаи, местна власт и НПО); 

o Представен първият Независим доклад от мониторинг на 
законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в 
България;  

  
 Работа с правонарушители 

o Разработен и внедрен модел за предоставяне социални услуги 
на правонарушители в няколко региона на страната;  

o Открит Център за социални услуги в Пазарджик (2005 г.);  
o Адаптиран за българските условия структуриран инструмент за 

оценка на риска и нуждите при непълнолетни правонарушители 
на базата на британския АССЕТ;  

o Разкрита специализация “Оценка и управление на случаи” в 
ПУ “Паисий Хилендарски”; 

o Проведено във всички затвори на страната криминологично 
изследване на сексуалните правонарушители у нас;  

o Пилотирана първата програма за работа със сексуални 
правонарушители в  4-ри затвори на страната;  

o Разработен модел на социална услуга за лица, освободени от 
затворите. Изготвена методика на услугата и пилотиране с 200 
потребители;  

o Подготвени специализирани кадри от институции и 
неправителствени организации за разпознаване и овладяване на 
девиации на поведението, превенцията и ресоциализацията - 
около 200 души;  

o Предоставени различни услуги на 1716 възрастни осъдени лица, 
включително освободени от затвора; 756 непълнолетни 
правонарушители, както и членове на техните семейства;  

  
Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и 
употребата на наркотични вещества 
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o Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в 
страната Общинска програма за превенция, лечение и 
рехабилитация на наркомании в Пазарджик;  

o Реализирана Регионална програма за превенция 
разпространението на наркотици с участието на повече от 2000 
деца от Област Пазарджик;  

o Внедрени три компонента на Националната програма “Превенция 
и контрол на ХИВ/СПИН”:  

 - сред лицата, употребяващи инжекционно наркотици; 
 - сред проституиращи жени и мъже; 
 - сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)  
o Внедрени два компонента на Програма „Подобряване контрола на 

туберкулозата в България: сред инжекционно употребяващи 
наркотици и лица с алкохолна зависимост; сред лица от ромската 
общност; 

o  Внедрен Компонент на Програма ”Укрепване на Националната 
програма по туберкулоза в България” сред младежи в риск.  

  
 Антикорупция 

o Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: 
информационни дни, мониторинги, обучителни семинари, кръгли 
маси, пресконференции; 

o Стартирани проекти за институционализирането на обществени 
посредници в 6 общини на Област Пазарджик и още 13 в цялата 
страна;  

o Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията; 
Приети 20 корупционни сигнала;  

  
 Сътрудничество 

o Участие в над 100 международни конференции и семинари;  
o Подписан Меморандум за сътрудничество със Столична община 

и Споразумения за съвместна дейност с Общините Пещера, Белово и 
Септември;  
  
 Социални услуги 

o Открит Център за социални услуги за деца и семейства в риск – 
Столична община, район „Триадица”;  

o Работещи с държавни делегирани бюджети:  
♦   Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и жертва 
на трафик;  
♦   Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 
рискови групи;  
♦   Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на 
деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на 
рисково поведение; 
 ♦  Наблюдавано жилище. 

  
 Превенция на престъпността 
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o Изработена първата за страната Стратегия за превенция на 
престъпността в Община Пловдив;  

o Участие в работната група по изготвяне на Национална стратегия 
за превенция на престъпността  

 ІV. Реализирани проекти  и програми :  

Програми към Министерство на 
здравеопазването: 

Програма: „Подобряване на контрола на туберколозата в 
България” 

Компонент 4 : „Намаляване на трансмисията на туберколозата 
сред лица, употребяващи инжекционно наркотици; лица с 
алкохолна зависимост;деца на улицата; бежанци и търсещи 
убежище” 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Срок на реализация: 1.12.2008 – 31.12.2011 г. 
Финансираща организация: Национална 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. 
Партньор: На национално ниво – Министерство на здравеопазването; 
На местно ниво – Областният диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, 
изследване и лечение на новооткрити случаи на туберкулозни болести. 

Компонент 5 : „Подобряване на откриването на случаи и успеха 
при лечението на туберколозата в ромската общност” 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Срок на реализация: 1.01.2010 – 31.12.2011 г. 
Финансираща организация: Национална 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. 
Партньор: На национално ниво – Министерство на здравеопазването; 
На местно ниво – Областният диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, 
изследване и лечение на новооткрити случаи на туберкулозни 
болести.Неправителствената организация да сътрудничи на здравната 
система с оглед ранното откриване и успешното лечение на туберкулоза 
сред целевите групи. 
 
Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в 
България” 
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Компонент 4: “Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, 
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно 
употр  
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Срок на реализация: април 2011 г. - декември 2012 
Финансираща организация: Национална 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: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулоза за високорисковата група «младежи в риск». За постигането 
й се използват разнообразни методи - от разпространяване на 
информация по проблема до проследяване на заболелите и техните 
семейства. Сред целевата група се провеждат анкети от сътрудник на 
терен, което има за цел да открие наличието на заболяването. При 
открит риск за наличие на туберкулоза се провежда изследване на 
място, тип «манту», от медицинско лице. 

Програма: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
 
Компонент 4 : „Работа на терен със инжекционно употребяващи 
наркотици ” 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Срок на реализация: 01.12.2008 – 31.12.2011 г. 
Финансираща организация: Национална 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. 
Партньор: Министерство на здравеопазването 
Задачи: Издирване на лица и осъществяване на контакт с ИУН; 
консултиране  на целевата група за риска от ХИВ/СПИН и механизма на 
лечение; привличане на доброволци; насочване до здравни и социални 
служби; мотивиране към изследване; поддържане на регулярна 
комуникация за възникнали проблеми или решаване на въпроси 
касаещи дейността; успешно завършване на случая и регулярно 
попълване на необходимите документи; организиране на АНТИ СПИН 
кампании; организиране и провеждане на изследвания за ХИВ/СПИН 
съобразно заложения брой за изследване. 

Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите 
хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на 
услугите и програмите, насочени към младежи” 
Срок на реализация: 15.09 – 31.12.2011 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА. 
Източник на финансиране: Националната програма “Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерство на 
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здравеопазването с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
Задачи: 
- Работа сред млади хора в риск, за повишаване на знанията за 
поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и 
подкрепа на позитивните промени в поведението; - Насочване на млади 
хора в риск над 16 години за тестуване за HIV, мотивиране за 
ограничаване на рисковото поведение; - Поддържане на общински 
клуб/център за обучители на връстници, както и предоставяне на 
информационни материали и материали за безопасни сексуални 
практики; - Организиране на медийни кампании за достигане на 
младите хора в риск в областта; - Организиране на застъпнически 
кампании за осигуряване на достъп на младите хора до системно и 
съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора, 
вкл. Тестуване на ХИВ. 

П р о е к т и 

Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното 
насилие и експлоатация над деца” 
Срок на реализация: 01.05.2008 – 30.04.2011 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА  
Партньори: Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен 
Източник на финансиране: Фондация „Оук”, Швейцария 
Основна цел: Да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие 
и/или експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа 
деца, жертви и извършители на сексуално насилие. 
Подцели: 
- Да са улесни достъпът до специализирани услуги за деца, жертви на 
сексуално насилие или в риск от такова: дейности на Регионалните 
мултидисциплинарни екипи, изграждане на Бюро за регистрация, 
Семейно-консултативен център за деца, жертви на сексуално насилие в 
регионите на Плевен, Пазарджик, София и Разград; 
- Да се повиши ефективността на процеса на идентификация, насочване 
и рехабилитация на жертви на сексуално насилие или в риск от такова 
чрез създаването на РМЕ и специализирани обучения на техните членове 
в умения за активно участие и този процес, в регионите на Пазарджик, 
Плевен, София и Разград; 
- Да се редуцират престъпленията и антисоциалните прояви на 
сексуално насилие, извършвани от млади правонарушители чрез 
разработване и провеждане на специализирани програми в регионите на 
Плевен и Пазарджик (включително в институциите ВУИ – Ракитово и 
ВУИ – Подем, в рамките на специализираната социална услуга „Център 
за социална рехабилитация и интеграция”); 
- Да се промотират и разпространят резултатите от проекта чрез 
различни дейности и застъпнически кампании, целящи нарастване 
чувствителността на местните общности, ключовите фигури и медиите 
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по проблеми, свързани със сексуалното насилие и експлоатация над 
деца. 

Проект „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за потенциални Местни 
инициативни групи (МИГ) на територията на Община 
Пещера” 
 
Водещата организация: Фондация „Фонд за превенция на 
престъпността – ИГА” 
Партньори: Община Пещера и “ГИДО” ООД 
Срок на реализация: 3.06.2009 г. – 3.02.2011 г. 
Финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 – ЛИДЕР 
Обща цел на проекта е създаване и развитие капацитета на Местна 
инициативна група в Община Пещера по изискванията на под-мярка 
431-2, Ос 4 на ПРСР (2007-2013) 
Подцели: 
- Регистрация на Местна инициативна група в Община Пещера, съгласно 
изискванията – кореспондира с първата цел на под-мярката – 
подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски 
райони; 
- Обучение на всички членове на управителния съвет и общото събрание, 
както и на други потенциални такива, съгласно изискванията – ще 
допринесе за постигането на втората цел на под-мярката – придобиване 
на умения за създаването и функционирането на Местни инициативни 
групи на местно ниво; 
- Изготвяне на стратегия за местно развитие на територията на 
потенциалната МИГ – съответства на третата цел на под-мярката – 
подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие; 
- Публичност – оптимално представяне на дейностите по проекта с цел 
максимален брой хора да знаят за случващото се и да им се даде 
възможност за съпричастност в прилагането на проекта – кореспондира 
с четвъртата цел на под-мярката – насърчаване включването на 
местното население в разработването и бъдещото прилагане на 
стратегиите за местно развитие. 
 
Проект „EНТЕР-2 - Развитие на модела за социално 
включване на бивши затворници”  
 
Срок на реализация: ноември 2009 – април 2011 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Партньори:Сдружение „Център за обучение и услуги”; „Таурус – 
консултинг” ЕООД; Фондация за регионално развитие „РОМА” 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013; Компонент 1. Подкрепа за развитие на 
дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на 
обхвата и многообразието на предоставяните услуги; „Социално 
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предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални 
предприятия – Пилотна фаза” 
Основна цел на проекта: 
Да се окаже подкрепа за успешно социално включване на лица, 
изтърпели наказание лишаване от свобода. 
Резултати: 
Проектът ще позволи на една от най-маргинализираните социални групи 
– лицата, изтърпели наказание лишаване от свобода, да придобият нови 
знания и умения, посредством практиките за учене през целия живот, 
което ще подобри възможностите им за професионална реализация на 
реалния пазар на труда. По този начин ще се осигури защитена трудова 
заетост на 6 лица от целевата група, а други 5 ще преминат от сектора 
на социалната икономика към реалния пазар на труда. 
 
Проект „Повишаване капацитета на институциите и 
ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с 
проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на 
програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Място на изпълнение на проекта: Територията на Пазарджишки 
съдебен район 
Източник на финансиране: Министерство на правосъдието 
Срок на изпълнение: 2011 г. 
Партньорства: Окръжен съд - Пазарджик, Районни съдилища - 
Пазарджик, ОД „Полиция” - Пазарджик, Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” - Пазарджик, Кризисен център за лица и деца, жертви на 
насилие и трафик - Пещера. 
Обща цел на проекта е да се намалят проявите на домашно насилие и 
негативните последствия върху жертвите и обществото на територията 
на Пазарджишки съдебен район. 
Проектът си поставя и следните специфични цели: - Да се повиши 
ефективността при прилагане на Закона за защита срещу домашното 
насилие чрез разработване и внедряване в практиката на 
специализирани програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН; - Да се повиши 
капацитета на институциите и организациите, непосредствено 
ангажирани в изпълнението на ЗЗДН или имащи отношение към 
проблема насилие; - Да се повиши чувствителността на обществото по 
проблема домашно насилие чрез промотиране и популяризиране 
резултатите от проекта. 
  
Проект „Пилотиране на иновативна социална услуга 
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, 
освободени от местата за лишаване от свобода"  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги” 
Продължителност на проекта: 1 януари 2011 г.- 31 декември 2011 г. 
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Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 
Териториален обхват: Област Пазарджик и затворите в София (заедно 
със затворническите общежития Казичене и Кремиковци), Бобов дол, 
Пловдив, откъдето се освобождават лицата от Област Пазарджик. 
Основна цел на проекта: Да се създадат възможности за подобряване 
качеството на живот на лицата, освободени от местата за лишаване от 
свобода, посредством целенасочено пилотиране и развитие на 
комплексна социална услуга в общността за тази целева група. 
Специфични цели: - Да се пилотира, развие и укрепи на територията на 
област Пазарджик иновативна социална услуга Център за социална 
рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за 
лишаване от свобода. - Да се подпомогне реинтеграцията посредством 
предоставяне на комплекс от услуги на 200 лица от област Пазарджик, 
освободени от местата за лишаване от свобода, и техните семейства.  
 

Проект „Споделяне на опит на местната полиция в 
Европа” 

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Източник на финансиране: Европейска комисия, Генерална дирекция 
„Вътрешни работи”. 
Партньори: Институт за изследване на политиките в областта на 
наказателното правосъдие (ИИПОНП), Кралски колеж - Лондон 
(Великобритания), Асоциация „Джанкарло Сиани”, Неапол (Италия), 
Валенсианска местна полиция, Валенсия (Испания) и Министерство на 
вътрешните работи на България (асоцииран партньор 
Продължителност на проекта: 1.11.2011 – 31.10. 2013 г. 
Цел на проекта: Проектът цели насърчаване на сътрудничеството 
между правоприлагащите органи в държавите-членки на ЕС и по-
специално на голямата мрежа от общински и местни полицейски 
управления, като ги сближи, улесни обмена на информация и стимулира 
трансфера на добри практики.  

Партньори в проекти 

Проект “SafeLand” 
Партньори: Фонд – ИГА, Община Сикиес (Гърция), Crime Concern 
(Великобритания), Провинция Ровиго (Италия), Агенция за устойчиво 
развитие – Брашов, Регионален инспекторат по образованието – Брашов 
(Румъния), Община Неполомице (Полша), Асоциация на местните власти 
в Арагон (Испания). 
Срок на реализация: 1.09.2009 – 28.12.2012 г. 
Дейности: 
Проектът SafeLand адресира проблемите на превенцията на 
престъпността на местно и регионално ниво в страните-партньорки, 
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фокусирайки се върху трите нива на първичната превенция: 
- понижаване риска от извършване на престъпление чрез предприемане 
на мерки за обща превенция, насочена към всички граждани, и в 
частност мерки за превенция на насилието в училище; 
- намаляване на потенциалния брой на жертвите на престъпления чрез 
мерки за намаляване физическите възможности за извършване на 
престъпни деяния и дейности като часове по лична безопасност в 
училище и др.; 
- Намаляване субективния страх от престъпността чрез разработване и 
приемане на ефективни стратегии за превенция на престъпността. 
 
Проект „DOMICE – Развитие на управлението на случаи в 
Европа” 
 
Партньори: Фонд – ИГА, Британско министерство на правосъдието, 
Министерство на правосъдието на Каталуния, Датска затворна и 
пробационна служба, Европейска организация по пробация 
Срок на реализация: 1.10.2009 – 30.04.2011 г. 
Дейности: 
- Проучване/доклад, върху работещите практики в управлението на 
случаи; 
- Сравнително проучване/каталог за методите на управление на случаи в 
затворите/пробационните служби в Европа, използвайки обща рамка 
или „език”; 
- Четири фокус-групи и финална конференция в България, включваща 
всички държави участнички, за идентификация и обмен на най-добри 
практики в управлението на случаи, проблеми при културната/правна 
адаптация и сфери, изискващи бъдеща работа в страните-членки и на 
ниво ЕС, за да се повиши увереността у тях и се подкрепи изпълнението 
на рамкови решения –трансфер на затворници и алтернативни санкции. 
- Ръководство за добри практики и ръководство за уреждането на 
различни юрисдикции, за да се подпомогне ефективната работа с 
правонарушители от други Европейски държави. 
 
Проект „СТАРР – Засилване на международния подход 
към намаляване на рецидивизма” 
 
Период на реализация: 31.12.2008 – 30.04.2011 г. 
Водеща организация: Лондонска пробационна област. 
Партньори: Фонд – ИГА – България; Европейска организация по 
пробация; Министерство на правосъдието на Великобритания; 
Министерство на правосъдието на Франция; Министерство на 
правосъдието на Унгария; Министерство на правосъдието на България; 
Университета „Кембридж” – Великобритания. 
Проектът цели да отговори на въпроса „Какво работи за намаляване на 
рецидивизма в Европейския съюз?”  
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Делегирани държавни дейности 
 

1. Кризисен център за лица и деца, пострадали от 
насилие  (КЦЛДПН) - Пещера 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община 
Пещера, разкрита със Заповед № РД 01–331 от 25.03.2009 г. на 
Държавна агенция „Социално подпомагане” 
Обща цел на услугата: Да предложи компетентна и професионална 
консултативна помощ на деца и лица, жертви на насилие и трафик, да 
работи с цел превенция насилието над уязвими групи,  да намали 
насилието и институционализирането на деца. Да намали 
правонарушенията и асоциалните прояви, извършени от деца и по този 
начин да намали престъпността и предпази обществото.  
Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са деца и 
семейства в риск, както и техните семейства/близки. Услугата е 
насочена по специално към: Деца, преживели насилие; Деца в риск от 
извършване на противообществени прояви; Деца, регистрирани в 
Местните комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните или в училищните КБППМН; Деца, 
регистрирани в Детските педогогически стаи към районните полицейски 
управления; Лица, жертви на домашно насилие; Лица, жертви на  
трафик; Семейства/наставници/близки на горните групи; 
 
2. Център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца от рискови групи 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община 
Пловдив на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за 
възлагане на социални услуги № 09ДГ690/24.04.2009 Г. и АНЕКС № 
1/30.03.2012 
Обща цел на услугата: Да предоставя съвременни, ориентирани към 
детето и семейството, алтернативни на институционалната грижа, 
социални услуги в общността. 
Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и 
семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от 
Община Пловдив, и от други общини/области само в случаите на 
достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната 
община/област; Да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за 
изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за 
преодоляване на риска от извършване на противообществени прояви 
и/или правонарушения, неглижирането и малтретирането на деца. 
Целева група:  
- Деца с проблемно поведение, за които съществува риск от извършване 
на противообществени прояви;  
- Деца с прояви на девиации в поведението, които се водят на отчет в 
ДПС; 
- Деца с противообществени прояви, спрямо които са наложени мерки от 
МКБППМН; 
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- Деца, настанени или които се освобождават от специализирани 
училища като СПИ и ВУИ; 
- Деца, осъдени на пробация;  
- Деца, насочени от УКБППМН;  
- Деца, за които съществува риск от извършване на противообществени 
прояви, насочени от ОЗД. 
 
3. Център за социална рехабилитация и интеграция за 
подкрепа на деца за развиване на умения за 
самостоятелен живот и превенция на рисково поведение 
- град Пловдив  
  
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община 
Пловдив на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за 
възлагане на социални услуги № 11ДГ657/10.06.2011 г. 
 Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи ефективно 
социално включване на потребителите чрез превенция на рисково 
поведение; развитие на умения за самостоятелен живот; личностно 
развитие и развитие на способностите на потребителите; създаване на 
условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция и реинтеграция.  
Целеви групи:  деца и младежи, настанени в ДДЛРГ; младежи, 
напускащи специализираните институции за деца;  деца в риск от 
отпадане от училище; деца, отпаднали от училище и деца в училищна 
възраст, необхванати от образователната система;  семейства на 
гореизброените групи. 
  
4. Наблюдавано жилище - Пловдив 

 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община 
Пловдив на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за 
възлагане на социални услуги № 11ДГ655/10.06.2011 г.  
Обща цел на услугата: Наблюдаваното жилище е форма на социални 
услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 
години, които напускат специализирана институция и им предстои да 
водят независим начин на живот 
Основната цел на предоставяната услуга е да осигури плавен преход и 
равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата, 
напускащи специализирана институция; да осигури пълноценен и 
самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, 
с възможност за подкрепа и изява; да създаде условия за подпомагане, 
взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на 
потребителите на социалната услуга; и вследствие на всичко това да 
осъществи ефективно социално включване на потребителите. 

Център за социални услуги на Фонд - ИГА 
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3; 0%

2; 0%

0; 0%

28; 4%

38; 5%

10; 1%
0; 0%

223; 30%

400; 56%

29; 4%

условно осъдени 

лишени от свобода 

освободени от затвора 

наркозависими

осъдени на пробация

непълнолетни
провонарушители от
МКБППМН
непълнолетни
правонарушители от
ДПС
непълнолетни от ОЗД

доброволни 

жертви на насилие

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. 

4. Индивидуално психологическо консултиране за деца и лица, 
жертви на насилие. 

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 експерти и 
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  0 
лишени от свобода  10 
освободени от затвора  233 
наркозависими 400 
осъдени на пробация 29 
непълнолетни провонарушители от МКБППМН 3 
непълнолетни правонарушители от ДПС 2 
непълнолетни от ОЗД 0 
доброволни  28 
жертви на насилие 38 
  
общо  733 
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95; 13%

0; 0%
5; 1%

200; 27%

433; 59%

14 години 

18 години 
25 години 

45 години 
над 45 години 

338

20
80

190

100

5
0

без регистрация в БТ в затвора 
с регистрация с прекъсната регистрация 
работещи учащи
пенсионери

 
 
Модул 2 

 
 

пол  
мъже  665 
 жени  68 

 
 общо 733 

 
 
 
 
 
 
Модул 3 
 
 
 години    
от тях до  14 години  0 
от тях до  18 години  5 
от тях до  25 години  200 
от тях до  45 години  433 
от тях до  над 45 години  95 
 
 общо 733 

 
 
 
 
 
Модул 4 
 

информация за 
клиентите отностно 

работа  

  

без регистрация в БТ 338 
в затвора  20 
с регистрация 80 
с прекъсната регистрация  190 
работещи 100 
учащи 5 
пенсионери 0 
  
  общо 733 

 

665

68

мъже 

жени 
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577; 79%

38; 5%

108; 15%

10; 1%

получаващи месечна
социална помощ
еднократна

енергийна 

не получаващи 

0; 0%

0; 0%

0; 0%

733; 100%

лица с увреждания

с хронични
заболявания 
с психични
заболявания 
здрави 

 
 
Модул 5 
 

информация за клиентите 
регистрирани в ДСП   

получаващи месечна социална помощ 108 
еднократна 10 
енергийна  38 
не получаващи  577 

 
   общо 733 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 6 
 
 

здравен статус  
инвалиди  0 

с хронични заболявания  0 

с психични заболявания  0 
здрави  733 

 
    общо 733 
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80; 11%

100; 14%

160; 22%
302; 41%

89; 12% 2; 0%

неграмотни 
начална грамотност
начално образование 
основно образование 
средно образование
висше образование 

442; 60%
89; 12%

202; 28%

без професия
с професионални умения
с професия / с документ/

 
 
Модул 7  
 

образование   

неграмотни  80 
начална грамотност 100 
начално образование  160 
основно образование  302 
средно образование 89 
висше образование  2 

 
     общо 733 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 8 
 

информация за професионална 
квалификация   

без професия 202 

с професионални умения 442 
с професия / с документ/ 89 
  
      общо 733 
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0; 0%

0; 0%

0; 0%

12; 22%

0; 0%

0; 0%

2; 4%0; 0%
5; 9%

6; 11%0; 0%

29; 54%

" 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

89; 6%
32; 2%

75; 5%

16; 1%

14; 1%

100; 7%

360; 26%

180; 12%

4; 0%

138; 9%

6; 0%

300; 21%

150; 10%

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 " 0 
" Неделно училище за родители " 0 
Фамилно консултиране  12 
Аз търся работа  6 
Отново на работа  0 
Моите нови умения  29 
Умения зя живот  0 
Моето семейство  0 
А сега на къде  0 
Инструментариум за оценка на риска - 
СИОР 5 
Инструментариум за оценка на 
образователното ниво 2 

 
 
Модул 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

получили услуги от организацията    
съдействие за жилище (общинско, под наем) 6 
здравно консултиране и насочване, осигуряване на лекар 360 
психологическо консултиране 180 
съдействие за продължаване на образованието 4 
юридически консултации 138 
асистиране при издаване на документ за самоличност 32 
асистиране при смяна на адресна регистрация 16 
посредничество при получаване на документ от институция 14 
асистиране при регистрация в БТ 89 
трудово посредничество  100 
осигуряване на вещи от първа необходимост 300 
насочване към други организации или институции  150 
съдействие за разрешаване на семейно битови проблеми 75 
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V.Издания 

Наръчник за прилагане на модел ЕНТЕР - 2 

Изданието е реализирано в рамките на Проект 
„ЕНТЕР - 2. Развитие на модела за социално 
включване на лица, освободени от местата за 
лишаване от свобода.” 
Включва: 
І. Обосновка на модела. 
ІІ. Съдържание на модела – основни модули. 
ІІІ. Примери от Холандия..  
ІV. Разработени елементи в рамките на модела 

 

 
 
Стратегия за превенция на престъпността на Община Пловдив, 
2011 – 2015 

 
Стратегията за превенция на престъпността на 
Община Пловдив е ново начало за практиката на 
българските общини в борбата с престъпността. Тя 
цели да формулира новаторски подходи и 
инициативи, които да доведат до конкретни, 
измерими резултати и като крайна цел - намаляване 
на престъпността на територията на града и 
общината. 
Стратегията е подготвена от експерти на Фонд - 
ИГА, а издаването й стана възможно благодарение 
на финансовата подкрепа на Европейската комисия, 

Главна дирекция „Вътрешни работи”.  
 
 
Интегриран модел за намаляване на сексуалното насилие и 
експлоатация над деца. Ръководство 

Изданието е реализирано в рамките на проект 
„Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното 
насилие и експрлоатация над деца”,  осъществен със 
съдействието на швейцарската фондация „ОУК” 
Съдържание: 
Компонент 1. Работа с деца, пострадали от насилиe. 
Предоставяне на услугата „Бюро за регистрация” и 
Семейно-консултативен център”. 
Компонент 2: Работа по предотвратяване на 
сексуално насилие. 
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Идентификация, насочване и рехабилитация на жертви на сексуално 
насилие или в риск от такова чрез създаването на РМЕ и 
специализирани обучения на техните членове в умения за активно 
участие в този процес. 
Компонент 3: Изследване и анализ на сексуалните правонаруше- 
ния, извършени срещу малолетни и непълнолетни, с акцент върху 
риска от извършване на повторно правонарушение и определяне 
на насоки за корекция и превантивни мерки. Изготвяне на Скриниг 
и Корекционна програма за превенция на сексуалното насилие. 
Компонент 4. Промоция и застъпничество. Участие на децата. 
Доклад: Независима оценка на проекта 
Фотогалерия 
 
Дипляни 
 
Дипляна – Бюро за регистрация и семейно-консултативен център 

 
Проект “Мрежа за превенция на 
насилието над деца. Интегриран 
подход за намаляване на сексуалното 
насилие и експлоатация над деца” 
 
 
 
 
 

 
 
Дипляна - Проект ЕНТЕР – 2 

 
Проект „ЕНТЕР - 2. Развитие на модела 
за социално включване на лица, 
освободени от местата за лишаване от 
свобода.” 
 
 
 
 
 
 

 
Дипляна - Активен социално-трудов ментор 

 
Проект „ЕНТЕР - 2. Развитие на модела 
за социално включване на лица, 
освободени от местата за лишаване от 
свобода.” 
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Дипляна «Домашното насилие» 

 
Проект „Повишаване капацитета на 
институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия 
съдебен район за справяне с проблема 
домашно насилие и ефективно 
изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от 
ЗЗДН 
 
 
 
 

 
Дипляна «Наръчник за родители» 

 
 
Издание на ЦСРИДРГ - Пловдив, част от 
Кампания по превенция на асоциалното 
поведение 
 
 
 
 
 

 
VІ. Обществено участие и партньорства  
 
Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в: 
- Европейска организация по пробация (CEP). Представител на 
организацията е член на Борда на CEP; 
- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на 
правосъдието; 
- Асоциация на социалните предприятия в България. 
  
Стратегически международни партньорства 

o Холандско, Британско и Американско външни министерства и 
съответните посолства в България; 

o Британско министерство на правосъдието; 
o Европейска организация по пробация – СЕР; 
o Унгарско министерство на правосъдието; 
o Министерство на правосъдието на Франция; 
o Министерство на правосъдието на Каталония; 
o Датска затворна и пробационна служба; 
o Университетите Кембридж, Оксфорд, Лийдс, Лондон и Кент; 
o PSW и WORK WISE, Холандия; 
o КОЕУР, Италия; 
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o Институт по пробация и медиация, Чехия; 
o 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  
Общините София, Пловдив, Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, 
Велинград и Батак  
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  
  

 

 VІІ. Донори 
 

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
 - Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез 
Министерство на здравеопазването; 
- Програма за развитие на селските райони, 2007-2013 г.; 
- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”; 
- Фонд за демокрация на ООН; 
- FCO - Global Opportunity Fund; 
- Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP; 
- Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското 
общество", Програма ФАР - АКСЕС и Програма "Социална интеграция" 
на МТСП; 
- Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в 
България; 
- Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в 
България; 
- Британски съвет, София; 
- Програма „Леонардо да Винчи” и Програма "Сократ - Грюндвиг 2" на 
ЕС; 
- Институт "Отворено общество" 
- Фондация "Център за изкуства Сорос" 
- UNAIDS; 
- Държавна агенция за младежта и спорта; 
- Британско министерство за международно развитие; 
- Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа; 
- Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права"; 
- Институт за регионално и международно изследванe; 
- Международния център за малцинствата и културните взаимодействия; 
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- CRS - Католически служби за помощ, България. 
Публикации за Фонд - ИГА в регионалните пресиздания 

през 2011 г. 
(Библиографска справка) 

 
Георгиева, Мадлена.  ИГА представи проект за справяне с проблема 

"домашно насилие" / Мадлена Георгиева. // Време 2001  (Панагюрище), ХIII, N 
37, 26 окт. - 1 ноем. 2011, с. 4.  
    Информационен ден за представяне на проекта в Панагюрище на Фонд 
за превенция на престъпността ИГА - Пазарджик "Повишаване капацитета на 
институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема 
домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл. 6, ал. 7 от 
ЗЗДН".  

 
Манолчева, Марина.  Фонд за превенция на престъпността - ИГА / 

Марина Манолчева. // Родопска искра  (Пещера), XXXVI, N 16, 20 окт. 2011, с. 
2.  

През 2011 г. Фонд - ИГА изпълнява Проект "Повишаване капацитета на 
институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишки съдебен район за справяне с проблема 
домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН" 
- информационен ден за представяне на проекта, участници.  
 

ПЕТРОВА, Илияна.  Социализират 200 бивши затворници / Илияна 
Петрова. // Пазарджишка Марица, Х, N 71, 12 апр. 2011, с. 1.  

Информация от Димитър Русинов, програмен директор на Фонд за 
превенция на престъпността - ИГА.  
 

РУСИНОВ, Димитър.  ИГА прави семинар за пробация в курорта / 
Димитър Русинов. // Велинградска Марица, IV, N 179, 28 апр. 2011, с. 3.  

Тридневен обучителен семинар във Велинград по проект "Пилотиране на 
иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция 
на лица, освободени от местата за лишаване от свобода", организиран от Фонд - 
ИГА.  
 

СТАНКОВ, Алекси.  ИГА и Кеймбридж с инструмент срещу 
еврорецидивизма / Алекси Станков. // Знаме  (Пазарджик), ХIХ, N 24, 4-6 
февр. 2011, с. 3.  

По проект на Британскоото правосъдно министерство, с партньор Фонд 
за превенция на престъпността ИГА - Пазарджик.  

 
Терзиев, Иван.  ИГА направи хепънинг за Международния ден за борба 

със СПИН / Иван Терзиев. // Велинградска Марица, IV, N 205, 01 дек. 2011, с. 
3.  
  Фонд за превенция на престъпността ИГА отбелязва 1 декември - 
Световен ден за борба срещу СПИН, с поредица от мероприятия и инициативи.  
 

Тодоров, Петър.  Комисията за противообществени прояви върна в клас 
3 деца. // Беловска Марица, IV, N 49, 27 юли 2011, с. 3.  

В община Белово. За подобряване на квалификацията си членовете на 
комисията участват ежегодно в различни квалификационни мероприятия, 
организирани от комисията и Фонд - ИГА.  

 
Справката е изработена от Регионална библиотека 
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