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Главна дирекция 
„Изпълнение на 
наказанията“ 
http://www.gdin.bg/ 

 София 1309, бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21 
 02 931 15 74 
 02 931 15 74 
 gdin@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени 
лица 

 Наредба № 1 от 12 февруари 2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към 
поправителния дом 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Ръководи системата на местата за лишаване от 
свобода 

Териториални подразделения 

 12 затвора с 22 затворнически общежития от 
открит и закрит тип 

 1 поправителен дом за непълнолетни момчета 
в гр. Бойчиновци и 1 поправителен дом за 
непълнолетни момичета към затвора в гр. 
Сливен 

 27 областни служби „Изпълнение на 
наказанията” /ОС “ИН”/ със сектори „Арести” и 
„Пробация” 

 Учебен център на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията” – гр. Плевен 

 Държавно предприятие „Фонд затворно дело” 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

 12 затвора с 22 затворнически общежития от 
открит и закрит тип 

 1 поправителен дом за непълнолетни момчета 
в гр. Бойчиновци и 1 поправителен дом за 
непълнолетни момичета към затвора в гр. 
Сливен 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на правосъдието, Прокуратура 
на Република България, съдилища, Омбудсман 
на Република България, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Съвет по изпълнение на 
наказанията, общински съвети 

 Асоциация за интеграция на осъдени лица, 
Сдружение „Доза обич“, Фондация 
„Инициатива за здраве” 

 

Лица за контакт 
Главен комисар Росен Желязков, главен директор 

/ 02 931 15 74 
 gdin@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:gdin@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25683
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135655310
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135655310
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135665681
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135665681
mailto:gdin@gdin.bg


 

Държавно предприятие 
„Фонд Затворно дело“ 
www.dpfzd.com 

 София, бул. „ген. Н. Столетов“ № 26 
 02 / 931 92 95 
 02 / 931 99 75 
 gu@dpfzd.com 

 

Функции и правомощия 

ДП „Фонд Затворно дело” осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за 
изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от 
свобода, извършва и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на 
дейност. Предприятието осъществява дейността си и получава приходи от: 

 стопанска дейност и други дейности, осъществявани в местата за лишаване от свобода;  

 отдадени под наем сгради и съоръжения;  

 неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода;  

 иззети предмети и пари, които лишените от свобода нямат право да държат и ползват;  

 удържани средства от трудовите възнаграждения на осъдените на пробация с наложена мярка 
принудителен труд;   

 дарения от физически и юридически лица и др.  

и има пълна финансова самостоятелност. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Търговски закон  

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Осигуряване на трудова заетост и/или 
квалификация на лишените от свобода 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Министерство на правосъдието 

 Териториални подразделения 

 13 Териториални поделения във всеки затвор и 
поправителен дом: Белене, Бобов дол, 
Бойчиновци, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, 
Стара Загора 

 Център за професионално обучение към  ДП 
„Фонд затворно дело” 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

 

Лица за контакт 

Свилен Чичев, изпълнителен директор 

 02 / 931 92 95 

 gu@dpfzd.com 

 

http://www.dpfzd.com/
mailto:gu@dpfzd.com
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25678
mailto:gu@dpfzd.com


Затвор Белене 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Белене 5930, ул. „Страцин” № 4 
 0658/31083 
 0658/31323 

 zatvor.bel@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Павлин Камбуров, началник 

 0658/31083 

zatvor.bel@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx
mailto:zatvor.bel@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25683
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
mailto:zatvor.bel@gdin.bg


 

Затвор Бобов дол 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Бобов дол 2670, кв. „Миньор“  
ул. „В. Коларов“ № 1 

 0702/98201 
 0702/62093 

 zatvor.bd@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 
Александър Апостолов, началник 

 0702/98201 
 zatvor.bd@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx
mailto:zatvor.bd@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25683
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
http://www.gdin.bg/Pages/Legal/Default.aspx?evntid=25681
mailto:zatvor.bd@gdin.bg


 

Затвор Бургас 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Бургас 8000, ул. „Индустриална” № 88 
 056/844 106, 056/892 300 

 056/844 115 
 mp_zatvora.bs@abv.bg  

 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба  

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 
Бранимир Мангъров, началник 

 056/844 106 
 mp_zatvora.bs@abv.bg 
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Затвор Варна 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Варна 9000, кв. „Трошево“ 
ул. „Христо Смирненски” № 19 

 052/571 400 
 052/741 488 

 zatvor.vn@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Йордан Йорданов, началник 

 052/571 400 

 zatvor.vn@gdin.bg 
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Затвор Враца 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Враца 3000, ул. „Безименна” № 3 
 092/669 510 
 092/648 348 

 zatvor.vr@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Ангел Кабатлийски, началник 

 092/669 510 

 zatvor.vr@gdin.bg 
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Затвор Ловеч 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Ловеч 5500, ул. „Могилата” № 1 
 068/60 38 56 
 068/60 38 47 

 zatvor.lv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Марин Калчевски, началник 

 068/60 38 56 

 zatvor.lv@gdin.bg 
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Затвор Пазарджик 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Пазарджик 4400, ул. „Ивайловско шосе” 
 034/408 555 
 034/408 508 

 zatvor.pz@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица 

 

Лица за контакт 

Веселин Коцев, началник 

 034/408 555 

 zatvor.pz@gdin.bg 
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Затвор Плевен 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Плевен, парк „Кайлъка“ 
 064/896 233 
 064/825 103 

 zatvor.pl@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Иван Петков, началник 

 064/896 233 

 zatvor.pl@gdin.bg 
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Затвор Пловдив 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Пловдив 4004, кв. „Южен“ 
бул. „Ал. Стамболийски“ №4   

 032/23 31 23 
 032/67 36 90 

 zatvor.pv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху 
поведението на осъдените за ограничаване 
на възможността да извършват други 
престъпления и да причиняват вреди на 
обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие 
за поправяне и превъзпитание на осъдените 
в зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им; 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица 

 

Лица за контакт 

Божил Иванов, началник 
 032/23 31 23 

 zatvor.pv@gdin.bg 
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Затвор Сливен 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Сливен 8800, кв. „Индустриален” 
 044/622 955, 044/622956 

 044/663 122 
 zatvor.slv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху 
поведението на осъдените за ограничаване 
на възможността да извършват други 
престъпления и да причиняват вреди на 
обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие 
за поправяне и превъзпитание на осъдените 
в зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Йордан Данев, началник 

 044/622 955 

 zatvor.slv@gdin.bg 
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Затвор София 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 София 1309, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 
 02/921 84 12 
 02/931 12 43 

 zatvor.sf@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Петър Кръстев, началник 

 02/921 84 12 

 zatvor.sf@gdin.bg 
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Затвор Стара Загора 
http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx 

 Стара Загора, кв. „Индустриален“ 
 042/619 520 
 042/623 176 

 zatvor.sz@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за 
лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. 

Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип. 

Функции за затворите за осъществяване на поправителното въздействие: 

 осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве и за уважаване на 
човешкото достойнство на осъдените; 

 реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения; 

 ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на 
средата на осъдените; 

 осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените; 

 организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им; 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Началник: Иван Карушков 

 042/619 520 

 zatvor.sz@gdin.bg 
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Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Белене 
www.gdin.bg 

 Белене 5930, ул. „Страцин” № 4 
 0658/31083 
 0658/31323 

 zatvor.bel@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Павлин Камбуров, началник 

 0658/31083 

 zatvor.bel@gdin.bg 
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Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Бобов дол 
www.gdin.bg 

 Бобов дол 2670, кв. „Миньор“  
ул. „В. Коларов“ № 1 

 0702/98201 
 0702/62093 

 zatvor.bd@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения 
режим за изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със 
или без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен 
затвор в общи помещения с останалите 
лишени от свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Александър Апостолов, началник 

 0702/98201 

 zatvor.bd@gdin.bg 
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Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Бургас 
www.gdin.bg 

 Бургас 8000, ул. „Индустриална” № 88 
 056/844 106, 056/892 300 

 056/844 115 
 mp_zatvora.bs@abv.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Бранимир Мангъров, началник 

 056/844 106 

 mp_zatvora.bs@abv.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:mp_zatvora.bs@abv.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:mp_zatvora.bs@abv.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Варна 
www.gdin.bg 

 Варна 9000, кв. „Трошево“ 
ул. „Христо Смирненски” № 19 

 052/571 400 
 052/741 488 

 zatvor.vn@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Йордан Йорданов, началник 

 052/571 400 

 zatvor.vn@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.vn@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.vn@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Враца 
www.gdin.bg 

 Враца 3000, ул. „Безименна” № 3 
 092/669 510 
 092/648 348 

 zatvor.vr@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Ангел Кабатлийски, началник 

 092/669 510 

 zatvor.vr@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.vr@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.vr@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Ловеч 
www.gdin.bg 

 Ловеч 5500, ул. „Могилата” № 1 
 068/60 38 56 
 068/60 38 47 

 zatvor.lv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Марин Калчевски, началник 

 068/60 38 56 

 zatvor.lv@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.lv@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.lv@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Пазарджик 
www.gdin.bg 

 Пазарджик 4400, ул. „Ивайловско шосе” 
 034/408 555 
 034/408 508 

 zatvor.pz@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Веселин Коцев, началник 

 034/408 555 

 zatvor.pz@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.pz@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.pz@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Плевен 
www.gdin.bg 

 Плевен, парк „Кайлъка“ 
 064/896 233 
 064/825 103 

 zatvor.pl@gdin.bg 

 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Иван Петков, началник 

 064/896 233 

 zatvor.pl@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.pl@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.pl@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Пловдив 
www.gdin.bg 

 Пловдив 4004, кв. „Южен“ 
бул. „Ал. Стамболийски“ №4   

 032/23 31 23 
 032/67 36 90 

 zatvor.pv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Божил Иванов, началник 

 032/23 31 23 

 zatvor.pv@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.pv@gdin.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135627067
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135661301
mailto:zatvor.pv@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Сливен 
www.gdin.bg 

 Сливен 8800, кв. „Индустриален” 
 044/622 955, 044/622956 

 044/663 122 
 zatvor.slv@gdin.bg 

 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Йордан Данев, началник 

 044/622 955 

 zatvor.slv@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
mailto:zatvor.slv@gdin.bg
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mailto:zatvor.slv@gdin.bg


 

Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор София 
www.gdin.bg 

 София 1309, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 
 02/921 84 12 
 02/931 12 43 

 zatvor.sf@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Петър Кръстев, началник 

 02/921 84 12 

 zatvor.sf@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
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Комисия по изпълнение 
на наказанията към 
затвор Стара Загора 
www.gdin.bg 

 Стара Загора, кв. „Индустриален“ 
 042/619 520 
 042/623 176 

 zatvor.sz@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател - началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 

Иван Карушков, началник 

 042/619 520 

 zatvor.sz@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
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Комисия по изпълнение на 
наказанията към 
поправителен дом 
Бойчиновци 
www.gdin.bg 

 Бойчиновци, обл. Монтана  
 09513/22 55 
 09513/23 22 

 pd.bch@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

Комисията по изпълнение на наказанията се състои от председател – началникът на затвора или на 
поправителния дом, членове - представител на наблюдателната комисия, заместник-началникът на затвора 
по режимно-охранителната дейност, ръководителят на направлението за социална и възпитателна работа и 
психологът на затвора или на поправителния дом. Основните й функции са свързани със замяната на режима 
за изтърпяване на наказанието и с преместването на лишените от свобода в затворнически заведения от по-
лек или по-тежък тип, както и с предложенията за предсрочно и условно предсрочно освобождаване.  

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да заменя режима на изтърпяване на 
наказанието в по-лек; 

 да премества лишения от свобода в 
затворническо заведение от по-лек тип; 

 да заменя режима в по-тежък в рамките на 
определения от съда режим; 

 да предлага на окръжния съд промяна в по-
тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието; 

 да предлага на окръжния съд лишени от 
свобода за преместване в затворническо 
заведение от по-тежък тип; 

 да предлага на окръжния съд предсрочно и 
условно предсрочно освобождаване със или 
без налагане на пробационни мерки; 

 да премества осъдените на доживотен затвор в 
общи помещения с останалите лишени от 
свобода. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Комисия във всеки от затворите и поправителните 
домове  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 Съдилища 

 

Лица за контакт 
Мими Цочева, началник 

                                                       09513/22 55 
                                             pd.bch@gdin.bg 

http://www.gdin.bg/
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Комисия по помилването 
при Президента на РБ 
http://www.president.bg/cat21/Komisia-po-pomilvaneto/ 

 
 

 София 1123 
бул. „Княз Дондуков” № 2 

 02/9239333 
 02/9804484 

 priemna@president.bg 
 

 

Функции и правомощия 

С указ № 13 от 23.01.2012 г. Президентът на РБ е възложил правомощията си, свързани с помилването, на 
Вицепрезидента.  

Комисията: 

 разглежда молби за помилване, които докладва на Вицепрезидента с мотивирани предложения по 
всяка от тях; 

 подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като 
изготвя експертни становища, провежда изследвания, събира и анализира съдебна практика и др.; 

 съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по 
помилването, като обобщава, анализира и оповестява резултатите от своята работа. 

Правна уредба 

 Конституция на Република България 

 Указ № 13/23.01.2012 г. на Президента на РБ 

 Указ № 80/23.01.2012 г. на Президента на РБ 

 Указ № 122/17.06.2013 г. на Президента на РБ 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да разглежда молби за помилване, които 
докладва на Вицепрезидента с мотивирани 
предложения по всяка от тях; 

 да подпомага идейното изграждане и 
провеждането на държавната политика по 
помилването, като изготвя експертни 
становища, провежда изследвания, събира и 
анализира съдебна практика и др.; 

 да съдейства за изграждането на правозащитни 
стандарти в рамките на държавната политика 
по помилването, като обобщава, анализира и 
оповестява резултатите от своята работа. 

 Партньорство и сътрудничество 

 Съдилища, Прокуратура на Република 
България, Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията”, Комисията по предоставяне на 
убежище при Президента; 

 Фондация ,,Фридрих Еберт“, Фондация ,,Конрад 
Аденауер“. 

 

Лица за контакт 

доц. д-р Ива Пушкарова, председател 

 

  

http://www.president.bg/cat21/Komisia-po-pomilvaneto/
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Наблюдателни комисии 
към общинските съвети 

 Адрес: към всяка община 

 

Функции и правомощия 

 Наблюдателните комисии се създават към общинските съвети. В състава им се включва пробационен 
служител и представител на затвора или на поправителния дом. 

 Наблюдателните комисии осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от 
свобода. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 В някои общини наблюдателните комисии имат правилници 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да осъществяват обществен контрол на 
дейността на местата за лишаване от свобода; 

 да подпомагат ресоциализацията на лишените 
от свобода, включително чрез иницииране на 
социални услуги на територията на общината; 

 да правят предложения за изменяне на 
режима, преместване на лишените от свобода в 
затворнически заведения от по-лек или по-
тежък тип или за условно предсрочно 
освобождаване; 

 да правят предложения и дават мнения по 
искания за помилване; 

 да подпомагат семействата на лишените от 
свобода; 

 да съдействат за настаняване на работа и 
битовото устройване на освободените от 
местата за лишаване от свобода. 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Наблюдателни комисии към общинските 
съвети във всяка община 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Общински съвет 

 Затвори 
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Омбудсман на 
Република България 
www.ombudsman.bg 

 София 1202, ул. „Джордж Вашингтон“ № 22 
 02/81-06-955 02/980-95-10 

 02/81-06-963 
 priemna@ombudsman.bg 

 

Функции и правомощия 

Омбудсманът: 

 приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските 
органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени 
услуги; 

 прави проверки по постъпилите жалби и сигнали; 

 отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-
обстойна проверка, този срок е три месеца; 

 отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред 
съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1; 

 посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите 
нарушения и примирява позициите им; 

 прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават 
предпоставки за нарушения на правата и свободите, включително предложения за промени в 
нормативната уредба; 

 уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, за да бъде сезиран Конституционният съд, ако се 
прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие на сключените от 
Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за 
съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните 
договори, по които България е страна; 

 предоставя становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се 
отнасят до защитата на правата на човека; 

 защитава правата на децата с предвидените в този закон средства; 

 отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване 
и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека; 

 уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ 
характер; 

 изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с 
Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, 
приет на 18 декември 2002 г.; 

 действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита 
на правата и свободите на гражданите. 

Правна уредба 

 Конституция на Република България 

 Закон за Омбудсмана 

 Правилник за организацията и дейността на Омбудсмана 

 

http://www.ombudsman.bg/
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Основни функции, свързани с уязвими групи 

Национален превантивен механизъм съгласно 
Факултативния протокол към Конвенцията на ООН 
против изтезанията и другите форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 
или наказание, подписана от България на 10 юни 
1986 г., ратифицирана на 16 декември1986 г. 

Правомощията на омбудсмана като Национален 
превантивен механизъм се отнасят за местата, 
където се намират лица, лишени от свобода, или 
където са задържани или настанени лица 
вследствие на акт или със съгласието на държавен 
орган, които места те не могат да напуснат по 
собствена воля, с цел защитата на такива лица от 
изтезание и други форми на жестоко, нечовешко 
или унизително отнасяне или наказание. 

Омбудсманът има право: 

 на достъп без предизвестие по всяко време до 
всички места за задържане и до техните 
съоръжения и обекти; 

 на достъп до цялата информация за броя на 
лицата, лишени от свобода, в местата за 
задържане, както и за броя на тези места и 
тяхното местонахождение; 

 да избира местата, които желае да посети, и 
лицата, с които желае да разговаря; 

 да провежда лични разговори без свидетели с 
лицата, лишени от свобода, лично или чрез 
преводач, ако е необходимо, както и с всяко 
друго лице, което според омбудсмана като 
Национален превантивен механизъм може да 
предостави съответната информация; 

  на достъп до цялата информация, отнасяща се 
до отнасянето с лицата и до условията в местата 
за задържане; 

 да изисква информация от служителите на 
посещаваното място за задържане, с които да 
се провеждат беседи, както и да провежда 
лична беседа с всяко друго лице, което се 
намира на територията на проверявания обект; 

 да организира извършването на медицински 
прегледи на лицата с тяхно съгласие. 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Дирекция „Национален превантивен механизъм и 
основни права и свободи на човека“ 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Затвори, Министерство на правосъдието, 
Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на здравеопазването, 
Министерство на труда и социалната политика, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
Общини 

 Институт „Отворено общество“, Български 
хелзинкски комитет, Амбулатория за психично 
здраве „Адаптация“, Сдружение „Дете и 
пространство“ 

 

Лица за контакт 

Росица Тоткова, главен секретар 

 02/81-06-955, 02/980-95-10 

 02/81-06-963 

 r.totkova@ombudsman.bg 
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Поправителен дом 
Бойчиновци 
http://www.gdin.bg/ 

 Бойчиновци, обл. Монтана  
 09513/22 55 
 09513/23 22 

 pd.bch@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

В поправителните домове се настаняват осъдени на лишаване от свобода непълнолетни с влязла в сила 
присъда. Лишените от свобода момчета се настаняват в Поправителен дом Бойчиновци, а момичета – в 
Поправителен дом за непълнолетни девойки към Затвор Сливен. Лишените от свобода ученици, които са 
навършили пълнолетие, могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършването на 20 години. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 Наредба № 1 от 12 февруари 2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към 
поправителния дом 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им; 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 

Мими Цочева, началник 

                                            09513/22 55 

                                            pd.bch@gdin.bg 
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Поправителен дом за 
непълнолетни девойки – 
Сливен  
http://www.gdin.bg/ 

 Сливен 8800, кв. „Индустриален” 
 044/622 955, 044/622956 

 044/663 122 
 zatvor.slv@gdin.bg 

 

Функции и правомощия 

В поправителните домове се настаняват осъдени на лишаване от свобода непълнолетни с влязла в сила 
присъда. Лишените от свобода момчета се настаняват в Поправителен дом Бойчиновци, а момичета – в 
Поправителен дом за непълнолетни девойки към Затвор Сливен. Лишените от свобода ученици, които са 
навършили пълнолетие, могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършването на 20 години. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода 

 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 Наредба № 1 от 12 февруари 2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към 
поправителния дом 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 осъществяване на контрол върху поведението 
на осъдените за ограничаване на възможността 
да извършват други престъпления и да 
причиняват вреди на обществото; 

 диференциация и индивидуализация на 
наказателно-изпълнителното въздействие за 
поправяне и превъзпитание на осъдените в 
зависимост от поведението им; 

 осигуряване на условия за поддържане на 
физическото и психическото здраве на 
осъдените и зачитане на правата и 
достойнството им; 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Прокуратура на Република България, Областна 
пробационна служба, Министерство на 
образованието, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на 
правосъдието, Омбудсман на РБ; 

 Български хелзинкски комитет, Фондация 
„Инициатива за здраве“, Фонд за превенция на 
престъпността фонд-ИГА, Сдружение „Доза 
обич”, Асоциация за интеграция на осъдени 
лица. 

 

Лица за контакт 
Йордан Данев, началник  

 044/622 955 
 zatvor.slv@gdin.bg 
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Прокуратура на 
Република България 
http://www.prb.bg/ 

 София 1061, бул. „Витоша“ №2 
02/ 9219 209 
 02/ 9815832 
press@prb.bg 

 

Функции и правомощия 

Прокуратурата следи за спазване на законността, като: 

 ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; 

 може да извършва разследване; 

 привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по 
наказателни дела от общ характер; 

 упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки; 

 предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; 

 в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.  

Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния 
прокурор. Главният прокурор лично или чрез определени от него прокурори извършва ревизии и контролира 
работата на всички прокурори. Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред 
непосредствено по-горестоящата прокуратура, ако не подлежат на съдебен контрол. Прокурорът ръководи 
разследването като наблюдаващ прокурор. 

Правна уредба 

 Конституция на Република България 

 Закон за съдебната власт 

 Наказателно-процесуален кодекс 

 Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Прокуратурата упражнява надзор при изпълнение 
на наказателните и други принудителни мерки. При 
упражняване на надзор за законност върху 
изпълнение на наказанията, на другите 
принудителни мерки и в местата за задържане 
прокурорът може да: 

 Посещава без предварително разрешение на 
администрацията местата за задържане, за 
лишаване от свобода и за изпълнение на 
другите принудителни мерки и да проверява 
документите, въз основа на които се задържат 
лицата; 

 Териториални подразделения 

 Апелативни прокуратури: 

АП Бургас, АП В.Търново, АП Варна, АП Пловдив, АП 
София, Апелативна специализирана прокуратура, 
ВоАП 

 Окръжни прокуратури: 

ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол, ОП В.Търново, ОП 
Габрово, ОП Ловеч, ОП Плевен, ОП Русе, ОП Варна, 
ОП Добрич, ОП Разград, ОП Силистра, ОП 
Търговище, ОП Шумен, ОП Кърджали, ОП 
Пазарджик, ОП Пловдив, ОП Смолян, ОП Стара 
Загора, ОП Хасково, ОП Благоевград, ОП Видин, ОП 
Враца, ОП Кюстендил , ОП Монтана, ОП Перник, ОП 
София, СГП, Специализирана прокуратура, ВОП 

http://www.prb.bg/
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 Разговаря насаме със задържаните или 
настанените; 

 Разглежда предложения, сигнали, жалби и 
молби във връзка с изпълнение на наказанията 
и на другите принудителни мерки, предвидени 
със закон; 

 Нарежда писмено на органите по изпълнение 
на наказанията и на администрацията на 
местата за изпълнение на другите 
принудителни мерки да го уведомяват за 
определени действия, актове и събития. 

За отстраняване и предотвратяване на нарушенията 
прокурорът: 

 Освобождава незабавно всеки, който е 
задържан незаконно в местата за лишаване от 
свобода и за изпълнение на другите 
принудителни мерки; 

 Дава задължителни писмени разпореждания за 
отстраняване на констатирани нарушения; 

 Спира изпълнението на незаконосъобразни 
писмени заповеди и разпореждания на 
длъжностни лица и иска отмяната им по 
съответния ред. 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Всички 

Партньорство и сътрудничество 

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Затворите и поправителните домове, Комисия 
по изпълнение на наказанието към съответния 
затвор 

 Асоциация на прокурорите в България, 
Български хелзинкски комитет 

Варна, ВОП Плевен, ВОП Пловдив, ВОП Сливен, ВОП 
София 

 Районни прокуратури: 

РП Айтос, РП Бургас, РП Карнобат, РП М. Търново, 
РП Несебър, РП Поморие, РП Средец, РП Царево, РП 
Котел, РП Нова Загора, РП Сливен, РП Елхово, РП 
Тополовград, РП Ямбол, РП В.Търново, РП 
Г.Оряховица, РП Елена, РП Павликени, РП Свищов, 
РП Габрово, РП Дряново, РП Севлиево, РП Трявна, 
РП Ловеч, РП Луковит, РП Тетевен, РП Троян, РП 
Кнежа, РП Левски, РП Никопол, РП Плевен, РП 
Червен Бряг, РП Бяла, РП Русе, РП Варна, РП Девня, 
РП Провадия, РП Балчик, РП Ген.Тошево, РП 
Добрич, РП Каварна, РП Тервел, РП Исперих, РП 
Кубрат, РП Разград, РП Дулово, РП Силистра, РП 
Тутракан, РП Омуртаг, РП Попово, РП Търговище, РП 
В. Преслав, РП Нови Пазар, РП Шумен, РП Ардино, 
РП Крумовград, РП Кърджали, РП Момчилград, РП 
Велинград, РП Пазарджик, РП Панагюрище, РП 
Пещера, РП Асеновград, РП Карлово, РП Пловдив, 
РП Първомай, РП Девин, РП Златоград, РП Мадан, 
РП Смолян, РП Чепеларе, РП Гълъбово, РП Казанлък, 
РП Раднево, РП Стара Загора, РП Чирпан, РП 
Димитровград, РП Ивайловград, РП Свиленград, РП 
Харманли, РП Хасково, РП Благоевград, РП Гоце 
Делчев, РП Петрич, РП Разлог, РП Сандански, РП 
Белоградчик, РП Видин, РП Кула, РП Бяла Слатина, 
РП Враца, РП Козлодуй, РП Мездра, РП Оряхово, РП 
Дупница, РП Кюстендил , РП Берковица, РП Лом, РП 
Монтана, РП Брезник, РП Перник, РП Радомир, РП 
Трън, РП Ботевград, РП Елин Пелин, РП Етрополе, РП 
Ихтиман, РП Костинброд, РП Пирдоп, РП Самоков, 
РП Своге, РП Сливница, СРП 

 

 

Лица за контакт 

Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор 

  02/8117910 

 rarnaudova@sgp.prb.bg 

 

  

mailto:rarnaudova@sgp.prb.bg


Съвет по изпълнение на 
наказанията 

 

 

Функции и правомощия 

Консултативен и методологически орган при Министерството на правосъдието, който подпомага министъра 
на правосъдието при изпълнение на правомощията му по общо ръководство и контрол на местата за 
лишаване от свобода и пробационните служби, както и за изработване на нормативни актове, свързани с 
тази дейност. 

Правна уредба 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 Правилник за организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 да организира и извършва научни изследвания 
във връзка с изпълнение на наказанията; 

 да разработва методически указания за 
дейността на местата за лишаване от свобода и 
пробационните служби; 

 да подготвя проекти на нормативни актове във 
връзка с изпълнение на наказанията; 

 да организира и ръководи първоначалната 
подготовка и повишаването на 
професионалната квалификация на 
служителите от Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията" и териториалните й служби; 

 да работи за изграждане на обществено 
доверие към дейността на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията" и териториалните 
й служби. 

 Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Специализирани дирекции  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на правосъдието 

 Министерство на вътрешните работи 

 Министерство на образованието, младежта и 
науката 

 Министерство на здравеопазването 

 Висш адвокатски съвет 

 

Лица за контакт 

Съветът по изпълнение на наказанията се председателства от заместник-министъра на правосъдието, който 
отговаря за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" 
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Централна комисия за борба 
срещу противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните 
http://www.ckbppmn.government.bg/ 

 София, бул. „Княз Дондуков“ 9, ет. 4 
 02 9811133 

 

 

Функции и правомощия 

 Към Министерския съвет на Република България се създава Централна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в състав: председател - заместник 
министър-председател на Република България; заместник-председатели: заместник-министър на 
образованието, младежта и науката, заместник-министър на труда и социалната политика и 
заместник-министър на вътрешните работи; секретар и членове: заместник-министър на 
правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, 
заместник-министър на културата, заместник-председател на Държавната агенция за младежта и 
спорта, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник на 
председателя на Върховния касационен съд, заместник на главния прокурор и заместник на 
директора на Националната следствена служба. 

Правна уредба 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Централната комисия: 

 ръководи и контролира дейността на местните 
комисии за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните; 

 осъществява методическо ръководство и 
контрол върху дейността на детските 
педагогически стаи, домовете за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни, 
възпитателните училища - интернати, 
социалнопедагогически интернати, приюти за 
безнадзорни деца; 

 координира дейността на държавните органи и 
юридическите лица с нестопанска цел във 
връзка с предотвратяването и 
противодействието на противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните и 
престъпленията на непълнолетните, както и по 
осигуряване нормалното развитие и 

 Териториални подразделения 

 Местни комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните към общините и районите 

 Център за квалификация на кадри за борба 
срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Всички 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерски съвет, Министерство на 
образованието и науката, Министерство на 
труда и социалната политика, Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на 
правосъдието, Министерство на 

http://www.ckbppmn.government.bg/
http://sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/protivoobshtestveni-proiavi/
http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135812221
http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135812221


възпитание на извършителите им; 

 събира, обобщава и анализира данни за 
състоянието на противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните и 
престъпленията при непълнолетните, както и за 
дейността по тяхното предотвратяване и 
противодействие; 

 предлага и участва в извършването на 
изследвания по проблемите на 
предотвратяването и противодействието на 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, на престъпленията на 
непълнолетните и на действието на основните 
криминогенни фактори; 

 разработва или участва в разработването на 
прогнози и програми за предотвратяване и 
противодействие на противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните и 
престъпленията на непълнолетните, които 
предлага на Министерския съвет, на 
министерствата, на други ведомства и на 
юридически лица с нестопанска цел с оглед 
практическото им приложение. 

здравеопазването, Министерство на 
финансите, Министерство на културата, 
Министерство на младежта и спорта, Държавна 
агенция за закрила на детето, Върховен 
касационен съд, Прокуратура, Национална 
следствена служба, Национален център по 
наркомании; 

 Фонд за превенция на престъпността – ИГА, 
Фондация „Здраве и социално развитие”. 

 

Лица за контакт 

Константин Томанов, секретар 

 

  



 София 1712, жк. Младост 3, бл. 304, вх.2, ет. 6, ап. 36 
 0899 47 41 12; 0899 79 16 19 
 stoleo@yahoo.com; aprls@abv.bg 

Асоциация за 
реинтеграция на 

осъдени лица  
http://www.arspbg.org/  

 

Мисия и цели 

Подкрепа на процеса на реинтеграция и социално включване на уязвими и рискови групи лица, както и на 
групи в неравностойно положение като осъдени лица, бежанци, деца в риск, етнически малцинства, хора с 
увреждания и други; хуманизиране на наказателната политика на държавата и на дейностите по 
изпълнението на различните видове наказания с оглед постигане целите на налагането им; модернизиране 
и реформиране на пенитенциарната система в съответствие с европейските стандарти; постигане на 
прозрачност в дейността на органите на законодателната, изпълнителната и съдебна власт, имащи 
отношение към прилагането на наказателната политика на държавата и към дейностите по изпълнение на 
наказанията; защита правата на човека и основните свободи на територията на Република България и 
чужбина съгласно вътрешните и международни актове и стандарти. 

 

Структура и екип  

Асоциацията за реинтеграция на осъдени лица 
(„АРОЛ”) се управлява от Управителен съвет в 
състав председател и осем членове, сред които 
юристи, психолози и филолози, и се представлява 
от председателя на Асоциацията. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към „АРОЛ” функционира Център за подкрепа на 
осъдени лица /ЦПОЛ/, който първоначално развива 
дейност само на територията на затвора град 
София. По-късно ЦПОЛ започва да развива дейност 
на територията на цялата страна. Той има следните 
направления на дейност: 

 Юридическо – представителство и 
консултиране на осъдени лица по въпроси, 
свързани с института на помилване, на 
условното предсрочно освобождаване, на 
правния статус, защита на техните права и 
други; 

 Медицинско – предоставяне на консултации 
относно медицинския статус на осъдени лица; 
проверки за: адекватност на поставената 
медицинска диагноза, назначените и 
извършени изследвания, съответствие на 
предписаното медикаментозно лечение с 
реално прилаганото; 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

 Юридически – представителство и 
консултиране на осъдени лица по въпроси, 
свързани с института на помилване, на 
условното предсрочно освобождаване, на 
правния статус, защита на техните права и 
други; 

 Медицинско-консултативни – предоставяне на 
консултации относно медицинския статус на 
осъдени лица; 

 Прилагане на корекционни програми за 
обществено въздействие, насочени към 
промяна на нагласите, ценностите и 
поведението, както и за преодоляване на 
зависимости за осъдени на наказание лишаване 
от свобода и пробация; 

 Оказване на психологическа подкрепа на 
осъдените, техните семейства и деца; 

 Застъпничество – осъществяване мониторинг 
върху поведението на осъдени лица и 
застъпване пред пенитенциарна 
администрация, съдебни, държавни органи и 
работодатели. 

 

Избрани проекти 

 „Всеки има право на втори шанс!” – 
застъпническа кампания за премахване на 
дискриминационни ограничения пред 

file:///C:/Users/galina.sapundjieva/AppData/Local/Temp/stoleo@yahoo.com;%20aprls@abv.bg
http://www.arspbg.org/


 Промяна на поведението - разработване и 
прилагане на корекционни програми за 
обществено въздействие, насочени към 
промяна на нагласите, ценностите, 
поведението и за преодоляване на зависимости 
за осъдени на наказание лишаване от свобода и 
пробация; 

 Психологическо – оказване на психологическа 
подкрепа на осъдените, техните семейства и 
деца; 

 Застъпничество – осъществяване мониторинг 
върху поведението на осъдени лица и 
застъпване пред пенитенциарна 
администрация, съдебни, държавни органи и 
работодатели. 

социалното включване на бившите лишени от 
свобода – март 2013 – март 2015 г.  

 Наблюдение на процеса на гласуване в 
секционните избирателни комисии в 
следствените арести и местата за лишаване от 
свобода - 2013-2017 г. 

 

Партньорство и сътрудничество  

 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”; 

 Движение за пенална реформа в България, 
фондация „Партньори – България”, Център за 
правни изследвания, клуб „Отворено 
общество”, Бургас. 

 

Лице за контакт 

Даниел Стоянов, председател на Асоциацията и на УС 

 0899 47 41 12 

 stoleo@yahoo.com 

 

  



 София 1504, ул. „Върбица“ № 7 
 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405;  
     0884 15 26 41, 0884 15 67 26, 0884 14 93 54 
 mailto:bhc@bghelsinki.org 

Български хелзинкски 
комитет  

http://www.bghelsinki.org/ 

 

Мисия и цели 

Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени 
за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява 
обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката 
общественост. 

 

Структура и екип  

Българският хелзинкски комитет се ръководи от 
председател и има 5 програми: Програма 
„Програмиране и администрация“, Правна 
програма, Програма „Мониторинг и изследвания“, 
Програма „Кампании и комуникации”, Програма за 
правна защита на бежанци и мигранти. Висш орган 
на БХК е Общото събрание (ОС), което се състои от 
всички членове на Сдружението. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Наблюдение и оценка на практиката при 
провеждане на производство за предоставяне 
на международна закрила и статут на 
територията на България; 

 Мониторинг на границата и административните 
центрове за задържане на чужденци; 

 Създаване на правни стандарти за закрила на 
бежанците и спазване на основните права на 
мигрантите; 

 Изследване на състоянието на правата на 
децата в кризисни центрове. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Правна защита на лишени от свобода 

 Избрани проекти 

 „Деца, лишени от свобода в Централна и 
Източна Европа: между наследството и 
реформата” – от 2013 г. 

 „Подпомагане на обществения надзор на 
затворените институции в Република България” 
– от март 2012 г. 

 „Укрепване на обществения надзор върху 
затворите в България и Македония чрез 
засилване ролята на Омбудсмана, общинските 
наблюдателни комисии и специализираните 
органи за инспекция” – до март 2012 г. 

   
Партньорство и сътрудничество  

 Държавна агенция за бежанците, Министерство 
на вътрешните работи, Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията”, затвори; 

 Асоциация за интеграция на бежанци и 
мигранти, Каритас България, Български червен 
кръст, ВКБООН в България. 

 

 

Лице за контакт 

Красимир Кънев, председател 

 02 943 4876 

 bhc@bghelsinki.org 
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 София  
 02 490 3536 
 restoration_bg@yahoo.com 

Дружество за 
религиозна и 

обществена подкрепа 
на лишените от 

свобода  
http://dropls.wordpress.com/  

 

Мисия и цели 

Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода е православна общност на 
духовници и миряни, обединени от желанието да организират религиозно служение, духовно и материално 
подпомагане на нуждаещите се в пенитенциарните заведения на основата на евангелските принципи, 
християнския морал и милосърдие. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

 Религиозни, образователни и културни 
програми;  

 Индивидуално пастирско служение и духовна 
подкрепа на лишените от свобода, техните 
семейства и жертвите на престъпления. 

 

Партньорство и сътрудничество  

 Затвори 

 Prison Fellowship International (PFI) 

 

 Избрани проекти 

 „Подобряване системата за свиждане в 
затворите Враца и София” се осъществява с 
финансовата подкрепа на програма за 
MATRA/KAP, при Посолството на Кралство 
Холандия. Програмата финансира създаването 
на доброволческите служби към двата центъра 
за посетители. 

 Програма „Адаптационна среда“ (Adaptation 
Environment) е насочена към цялостното 
възстановяване на личността, укрепване на 
социалната й мрежа и ре-интегрирането й в 
семейството и общността. 

 Ангелска елха® е кампания на Prison Felowship 
International (PFI), с основна цел насърчаване на 
близките семейни взаимоотношения между 
лишените от свобода и техните семейства. 
Осъществява се в 98 страни от цял свят. 

 

Контакт  

 02 490 3536 

 restoration_bg@yahoo.com 
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 София 1712, П.К. 5, кв. Младост, бл. 290, офис 3 
 0899 848 034, 0894 33 59 58 
 mission_salvation@mail.com 

Мисия спасение  
http://www.missionbg.org/bg/  

 

Мисия и цели 

Фондация „Мисия Спасение” е неправителствена организация, която работи за нуждите на обществото в 
социалната, културната и духовната сфера. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Служение сред лишените от свобода в затвора в 
София и в Казичене – посещения няколко пъти в 
седмицата – лични срещи, семинари, обучения 
и образователни програми; pабота с тези, които 
вече са излежали своите присъди – специални 
седмични събрания, грижа, юридическа помощ, 
настаняване. 

 Организиране на благотворителни кампании и 
концерти в подкрепа на социално слаби 
семейства, самотни майки и деца, лишени от 
свобода и техните деца. 

 Образователни семинари, двугодишни 
програми за обучение. 

 Избрани проекти 

 „Преход с изкуство и познание“, финансиран от 
Програмата за подкрепа на НПО по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 

 „Шарената къща – дом за мама и деца" – 
настаняване на майки, които сами отглеждат 
децата си 

 „Прибежищен дом" – настаняване и грижа за 
бивши затворници 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на правосъдието, Затвор – 
София, Дирекция „Миграция", Дирекция 
„Социално подпомагане” – София, Община 
„Младост”, Отдели  за закрила на детето. 

 

Лица за контакт 

Иводор Ковачев, Жани Ковачева, основатели 

 0899 848 034 

 mission_salvation@mail.com 

 

  

mailto:mission_salvation@mail.com
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 Пазарджик 4400,  

бул. „Александър Стамболийски“ 8 П.К. 140 

 034 44 23 89; 034 44 23 98  

 office@iga-bg.org 

Фонд за превенция на 

престъпността – ИГА  
www.iga-bg.org 

 

Мисия и цели 

Фонд за превенция на престъпността фонд-ИГА e независима професионална организация, която инициира 

гражданската активност и работи за намаляване на престъпността. 

 

Структура и екип 

Организацията се управлява от Управителен съвет, 

а екипът се състои от психолози, социални 

работници, филолози и икономисти. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи 

 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. 

Избрани проекти  

 „Социално включване на правонарушители 

чрез иновативни модели на социални 

предприятия” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

 „RATES – Система за оценка на риска, 

рехабилитация и оценка на ефективността в 

работата със сексуални правонарушители“, 

финансиран от Фондация "Оук" - Швейцария 

 „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта 

на превенцията и защитата от домашно 

насилие”, 2013 г., финансирано от 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

Към организацията функционира Кризисен център 

за лица и деца, пострадали от насилие и жертва на 

трафик, в рамките на който се предоставят следните 

услуги: 

 Социално-правни консултации; 

 Психологическа и здравна подкрепа; 

 Посредничество с институции и социални 

системи; 

 Семейни консултации; 

 Обучения за придобиване на базови 

поведенчески умения; 

 Програми за образование и професионално 

обучение и ориентиране; 

 Изготвяне и осъществяване на индивидуални 

подкрепящи програми и програми за социално 

включване. 

 
Центърът за социална рехабилитация и интеграция 

на деца от рискови групи - град Пловдив /ЦСРИДРГ/ 

е пилотен модел за работа с малолетни и 

непълнолетни извършители на противообществени 

прояви и правонарушения и техните семейства. 

Наблюдавано жилище - град Пловдив 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. 

Център за социална рехабилитация и интеграция за 

правонарушители предлага следните услуги: 

социално консултиране и посредничество; здравно 

консултиране и посредничество; мотивиране и 

съдействие за продължаване на образованието и 

mailto:office@iga-bg.org
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Министерство на правосъдието съгласно 

Закона за защита от домашното насилие 

Партньорство и сътрудничество 

 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, Общини София, Пловдив, 

Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, 

Велинград и Батак, Окръжен съд – Пазарджик, 

Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив 

 Български хелзинкски комитет, Британски 

съвет, София, Институт „Отворено общество“, 

Фондация „Център за изкуства Сорос“. 

обучение за професионална квалификация; 

трудово консултиране и посредничество; правно 

консултиране; психологическо консултиране - 

индивидуално, групово и фамилно; трудотерапия; 

групови когнитивно-поведенчески програми, 

програми за професионално ориентиране и 

трудова заетост. 

 

 

 

Лица за контакт 

Димитър Русинов, председател на УС 

  034 44 23 89; 034 44 23 98 

 office@iga-bg.org 
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 София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ № 52 
 0886 810 723; 0896 810 721; 0896 810 722, 02 955 04 72   
 sofianep@online.bg    

Фондация  
„Инициатива за здраве”   

http://initiativeforhealth.org/bg/ 

 

Мисия и цели 

Фондация „Инициатива за здраве” е неправителствена организация, която работи за намаляването на 
здравните щети сред употребяващите наркотици и продаващите сексуални услуги, както и за тяхното 
приемане и равнопоставеност в обществото. Осъществява преки услуги за целевите групи, обучение на 
професионалисти и застъпнически действия за промяна на политики. 

 

Структура и екип 

Екипът се състои от психолози, медицински, 
социални и аутрич работници. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Обучение на професионалисти и застъпнически 
действия за промяна на политики. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Първата в България програма за обмен на игли 
и спринцовки сред инжекционно употребяващи 
наркотици, която има за цел превенция на 
ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа 
директно в общността; 

 разпространение на стерилни комплекти за 
инжектиране, дезинфекционни материали, 
тестуване и консултиране за ХИВ, хепатит В и 
хепатит С и сифилис, скрининг и изследване за 
туберкулоза, социално и психологическо 
подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, здравно 
обучение и насочване към служби за лечение.  

 Избрани проекти 

 Швейцарско-българско сътрудничество за 
намаляване на проблема с употребата на 
наркотици и ХИВ в затворите" - 2014-2015 г.     

 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – 
Компонент 4 - Превенция на ХИВ сред 
инжекционно употребяващите наркотици 

 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – 
Компонент 5 – Превенция на ХИВ в ромска 
общност 

 „Укрепване на националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в 
България” – Компонент 5 – Разширяване на 
обхвата на ефикасни грижи за превенция и 
контрол на туберкулозата в ромска общност 

 „Европейска инициатива за политика по 
отношение на наркотиците” (от  2008 г.) 

 „Корелейшън” (от 2005 г.)  

Партньорство и сътрудничество  

 Министерство на здравеопазването на 

Република България; 

 Hungarian Civil Liberties Union, Унгария, 
Foundation De REGENBOOG GROEP, Холандия.  

 

Лица за контакт 

Елена Янкова, изпълнителен директор и член на Съвета на Фондацията  

 0886 810 723 
 sofianep@online.bg 
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