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І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е независима професионална 
организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване 
на престъпността и социалното изключване. 
 
Организацията преследва следните цели: 
- да намалява рецидивизма и престъпността у нас посредством активна 
реинтеграция на правонарушителите в обществото; 
- да предотвратява попадането на децата и младите хора в конфликт със 
закона и в социална изолация чрез първична превенция и активно ангажиране с 
онези, които са в риск; 
- да подпомага жертвите на престъпления, включително насилие и трафик, в 
процеса по преодоляване на травмите и елиминиране на риска от повторна 
виктимизация; 
- да работи с различните социални структури – семейства, групи, общности и 
мрежи, за изграждане на потенциал за овладяване и решаване на конфликти и 
по-добра социална интеграция;  
- да гради устойчиви и ефективни партньорства с релевантните институции и 
организации, да повишава техния капацитет и да работи за подобряване на 
политиките и практиките; 
- да развива собствения си капацитет, експертния, техническия и финансовия 
потенциал, като по този начин съхрани и развие имиджа си на сериозен и 
надежден партньор на местно, национално и международно ниво. 
 
Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска 
цел. 
 
Фонд - ИГА има натрупан значителен опит в адаптирането на международни 
модели на регионално и национално ниво, в изграждането на местни, 
национални и международни партньорства и в работата с институции.  
 
Експертният капацитет на Фонда се олицетворява чрез редица награди като:  

- Международната награда “Пробация 2004” в категорията «Организация 
Пионер», връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ана на 
29.01.2004 година в Лондон;  

- Първа награда в областта на свободата на информация в конкурс, 
организиран от «Програма Достъп до информация» през 2004 година;  

- Награда от Столична община "за осъществяване на ефективен модел за 
междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски 
проекти в партньорство със Столична община" през 2007 г.;  

- Годишната международна „Награда за европейска превенция на 
престъпността 2010” на Европейската мрежа за превенция на 
престъпността” (EUCPN) за изграждане на първия специализиран център 
за социална рехабилитация и интеграция на деца с асоциално поведение 
в Пловдив през 2010 г.; 

- Голямата награда за 2016 г. на Национален алианс за социална 
отговорност - представител за България на EASPD - „за цялостен принос 
в социалното развитие на България”, в категорията „Неправителствени 
организации“.  
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Фонд - ИГА участва активно в национални и европейски мрежи:  
- Член е на Европейската организация по пробация (CEP) от 2006 година; 
- Програмния директор на организацията Димитър Русинов е член на Борда на 
CEP за два последователни мандата: 2007-2010 и 2010-2013 година; 
- От края на 2009 година Фонд - ИГА е член на Държавно-обществената 
консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността; 
- От 2009 година организацията е член на Алианс за защита от домашно 
насилие /АЗДН/;  
- От 2012 година организацията е член на Националната мрежа за децата; 
- От 2013 година - на Националния алианс за социална отговорност.  
 
Организацията е изградила устойчив модел за партньорство с местни и и 
регионални институции. Този модел е изграждан в продължение на 17 години 
чрез различни проекти и инициативи: изграждане на коалиции; публично-частни 
партньорства; разработване на стратегии на регионално и национално ниво.  
(Повече информация на сайта на Фонд - ИГА – www.iga-bg.org )  
 
Регистрации, лицензии и удостоверения 

o Фонд за превенция на престъпността – ИГА е регистриран в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към 
Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща 
обществено полезна дейност; № 20030613004 от 13.06.2003 г.); 

o Кризисен център за деца, пострадали от насилие или жертва на 
трафик; Лиценз №07-13/19.04.2012 г., Удостоверение № 
6315/07.05.2012 г. 

o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, 
Удостоверение №63-02/17.09.2009 г. 

o Наблюдавано жилище; Удостоверение №63-07/16.02.2010 г. 
o Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови 

групи, Лиценз №0473/преиздаден на 14.11.2012 г., Удостоверение № 63-
08/16.02.2010 г. 

o Социален асистент за възрастни хора № 63-04/17.09.2009 г. 
o Домашен помощник за възрастни хора № 63-05/17.09.2009 г. 
o Кризисен център за възрастни хора №  63-06/17.09.2009 г. 
o Център за за настаняване от семеен тип, Лиценз № 0698/21.02.2012 

г., Удостоверение № 63-11/29.02.2012 г. 
o Център за обществена подкреп, Лиценз № 0707/19.03.2012 г., 

Удостоверение №63-12/29.03.2012 г. 
o Звено „Майка и бебе”, Лиценз № 0707/19.03.2012 г., Удостоверение 

№63-13/29.03.2012 г. 
o Приемна грижа - Лиценз № 0707/19.03.2012 г. Удостоверение №63-

14/29.03.2012 г. 
 

Управителен     съвет  
 Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика; 
Членове: 
 Мариана Бойрикова - филолог, координатор проекти, PR и и издателска 

дейност; 
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 Николай Вълков – магистър по икономика, финансист на организацията; 
 Андрей Момчилов – юрист, мениджър международни проекти; 
 Валентина Гешева – бакалавър по социални дейности, координатор 

социални услуги;  
 
Оперативен екип 
През 2015 г. в организацията работиха 55 души по трудови договори (социални 
работници, юристи, икономисти, педагози, психолози, координатори на проекти, 
управители и др.), разпределени в двата основни офиса на ИГА в Пазарджик и 
в 5-те социални услуги, с офиси в Пазарджик, Пловдив и Пещера.  
 
Средно за изминалата година биваха наети по граждански договори около 67 
души, в това число: социални работници, психолози, педагози, юристи, 
социолози, преводачи; консултанти и експерти на национално ниво; експерти от 
страни в Европейския съюз; сътрудници на терен (аутрич), които участват в 
реализацията на дейности за поддържане на ниско ниво на разпространение на 
ХИВ инфекцията сред лица, употребяващи венозно наркотици; сътрудници на 
терен, които участват в реализацията на дейности за превенция и контрол на 
туберкулозата в България и др. 
 
Капацитет  
Офисът на организацията е разположен в триетажна къща, предоставена за 
ползване от Община Пазарджик за 10 години (през 2013 г. договорът е 
подновен за нови 10 години). Освен с него ИГА разполага със собствен офис в 
Пазарджик – 105 м2 и собствен самостоятелен етаж от сграда (500 м2) - 
Кризисен център за лица и деца, жертви на насилие в град Пещера. 
Оперативната дейност на Фонд - ИГА е много добре технически оборудвана: 55 
компютъра (в това число 12 лаптопа), 4 копирни машини, 10  принтера, 4 
скенера, 5  мултимедийни прожектора, високоскоростен 24-часов интернет във 
всички офиси, факс, телефони. Организацията разполага и с два леки 
автомобила. 
 
Фонд - ИГА е реализирал повече от 190 проекта, в рамките на които са 
пилотирани различни модели и програми. Средногодишно екипът реализира 
около 15-20 проекта на обща стойност около 1,5 млн. лв. В тази връзка 
организацията е разработила своя система за работа по проекти, която 
позволява да се обработва цялата документация, съгласно изискванията и 
съществуващите нормативни документи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

ІІ. ОБЗОР НА ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА 
 

През 2015 година Фонд - ИГА продължи да изпълнява своята мисия за 
превенция на престъпността и иницииране на гражданската активност в 
регионален, национален и международен аспект.  
 
Както през последните няколко години, така и през 2015, Фонд - ИГА работи в 
следните основни направления: 
- Предоставяне на социални услуги в няколко общини в България; 
- Предоставяне на здравни услуги на територията на област Пазарджик; 
- Реализация на проекти, свързани с основната мисия и цели на 

организацията. 
 
Предоставянета на социални услуги се извършва по договори с общините 
Пловдив, Пазарджик и Пещера. В Пловдив ИГА предоставя 3 социални услуги, 
в Пазарджик и Пещера - по една. Четири от услугите са създадени по проекти 
на Фонд - ИГА и впоследствие, след тяхното включване в общинските и 
областните стратегии за развитие на социални услуги, са преотдадени на 
организацията за изпълнение, след явяване на публично оповестени конкурси.  
 
През 2015 г. във всички центрове, управлявани от организацията, са 
предоставени услуги на общо 392 потребители. 
 
Политиката на Фонд - ИГА е да изгражда и управлява при възможност социални 
услуги, които подпомагат мисията на организацията и позволяват създаването 
на нови и иновативни модели и практики. Освен това организацията се стреми 
отделните услуги да са интгерирани помежду си и да могат да бъдат 
подпомагани допълнително от нейни проекти и инициативи. 
 
Една от услугите (Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 
рискови групи) е разкрита от Община Пловдив като иновативна услуга за 
работа с деца в конфликт със закона и се развива като пилотен за страната 
модел в тази област. Организацията управлява Центъра от 24.04.2009 г. С 
всяка измината година се увеличава динамиката на психологическата работа и 
мобилната работа на терен. В услугата се внедряват ежегодно най-съвременни 
модели и инструменти за работа, като инструмента за оценка на риска от 
повторно извършване на правонарушение (СИОР – адаптиран от ИГА от 
английската версия на на инструмента ASSET), разработен от организацията 
скрийнинг инструмент за оценка на проблемно поведение в училище, програми 
за групова и индивидуална работа със специфични извършители на 
правонарушения. С оглед очертаващите се през последните години процеси на 
реформи в системите за детско правосъдие на страната, Центърът започва да 
играе важна роля като примерен модел за работа с деца в конфликт със 
закона.  
 
Две от услугите, „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и 
превенция на рисково поведение” и „Наблюдавано жилище” в община 
Пловдив, бяха създадени по проект на ОПРЧР 2007-2013, в периода 2009-
2011 г., в рамките на програмата за преструктуриране на ДДЛРГ «Рада 
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Киркович». От 10 юни 2011 г. те са управлявани от ИГА като делегирана от 
държавата дейност. През 2014 г. и двете услуги се развиха изключително 
динамично. В ЦСРИ активно се използва и усъвършенства мобилната работа 
на терен, бяха изградени зала и стаи за арт-ателиета, бе увеличен 
интензитета на психологическата подкрепа.  
 
Една от най-успешните услуги на организацията е Кризисен център за лица и 
деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН), която действа в община Пещера. 
Услугата е създадена в рамките на проект на Фонд - ИГА по Програма ФАР, в 
периода 2007-2008 година. От 23.07.2009 г. тя става държавно делегирана 
дейност, възложена за управление от Общината. През 2014 г. ИГА успя да 
закупи сградата, в която се помещава Центъра, като по този начин се 
създадоха условия за нейната устойчивост във времето. През годините 
Кризисният център беше обект на различни посещения и проверки от държавни 
и неправителствени структури (ДАЗД, БХК и други), като всички дадоха много 
висока оценка на организацията и възможностите на услугата.   
 
Услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на 
правонарушители също е иновативна за страната. Тя бе създадена след проект 
на Фонд - ИГА по ОПРЧР през 2011 г., като от 1.07.2012 г. организацията 
управлява Центъра като държавно делегирана дейност към Община 
Пазарджик. ИГА е водеща организация в страната по отношение на 
рехабилитацията и реинтеграцията на бивши затворници и нейната политика е 
да развива един цялостен модел за работа с тази група. По различни проекти 
на ИГА са разработени програми, модели и инструменти за работа с 
освободени от затвора лица. Също така в резултат на усилията на 
организацията в страната се разкриха още две подобни услуги - в общините 
Пловдив и Бургас.   
 
Предоставяне на здравни услуги на територията на област Пазарджик се 
извършва от 2004 г., когато организацията бе избрана, след оценка на нейния 
капацитет, от Министерството на здравеоопазването, в изпълнение на 
Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. През 2015 г. ИГА 
работи по два компонента на тази програма и по два компонента на 
Националната програма “Укрепване на Националната програма за 
туберкулозата в България”. Общият брой на достигнати клиенти по 4-те 
компонента на програмата е 2 748, като по-долу предоставяме по-подробна 
информация.   
 
Реализация на проекти, свързани с основната мисия и цели на 
организацията. 
През изминалата година Фонд - ИГА продължи да бъде изключителна активна в 
разработването и управлението на проекти, които подпомагат постигането на 
мисията и основните цели на организацията. Бяха реализирани проекти в 
различни области, които могат да бъдат групирани в следните направления: 
 
- Иновативен за България модел за работа със сексуални 

правонарушители - 2 проекта: 
В това направление ИГА работи по два проекта:  „RATES - Система за оценка 
на риска и третиране на сексуални правонарушители” и „CIRCLES4EU”. В 
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рамките на тези проекти за първи път в България се прави опит да се 
разработи един интегриран модел за работа със сексуални правонарушители. 
По първия проект най-важният успех бе процедурата по внедряване в България 
на най-съвременните инструменти за оценка на риска при сексуални 
правонарушители ACUTE, STABLE и STATIC. „Ръководство за прилагане на 
инструменти за оценка на риска при сексуални правонарушители”, разработено  
от доц.Владимир Велинов, бе тествано и представено на ГД „Изпълнение на 
наказанията” за одобрение. Продължи пилотното прилагане на „Програма за 
корекционна работа със сексуални правонарушители”, разработена от Георги 
Кирилов, в затворите в София, Пазарджик, Пловдив и Бургас. По втория проект 
успешно приключи прилагането на модела „Кръгове” за доброволна работа със 
сексуални правонарушители в обществото. Резултатите бяха представени на 
финалната конференция по проекта в Барселона.  
 
- Развитие на системата за детско правосъдие в страната - 2 проекта; 
През 2015 година приключи проект „Подобряване капацитета на системите за 
закрила на детето и за младежко правосъдие в Сливенска област”, финансиран 
от УНИЦЕФ – България. Проектът бе насочена да подобри капацитета за 
работа с деца в конфликт със закона на системите за закрила на детето и за 
младежко правосъдие в област Сливен. През 2015 г. ИГА разработи „Програма 
за обучение на професионалистите, работещи с деца в конфликт със закона”. 
Програмата бе пилотирана с 3 групи специалисти от област Сливен в периода 
май-юли 2015 година. След приключването на програмата всички участници 
получиха групови и индивидуални супервизии, подпомагащи тяхната работа с 
деца в конфликт със закона. 

В рамките на проект RATES също бе пилотирана програма за работа с деца 
в конфликт със закона. През 2015 г. пилотни сесии се проведоха във ВУИ и 
структурите на Фонд - ИГА, а в ПД „Бойчиновци” се реализираха сериозни 
проучвания. 
 
- Развитие на пробационната система и алтернативите на задържане, 

повишаване капацитета на служителите в затворите и пробацията – 4-
ри проекта; 

През изминалата година Фонд - ИГА продължи реализацията на проект 
„Намаляване на броя на затворниците: усъвършенствани инструменти на 
правосъдието в Европа”, в партньроство с Асоциация „Папа Джовани ХХІІІ” – 
Италия. Проектът има за цел да проучи опита и да идентифицира добри 
практики на общо 8 държави от Европа в алтернативите за лишаване от 
свобода. През 2015 г. бяха осъществени две международни участия. В Римини, 
Италия участваха експертът Андрей Момчилов от ИГА и директорът на сектор 
„Пробация“ към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. В Рига, Латвия, 
в периода 25-28 ноември, участваха Емилия Паунова от ИГА и Димитър Марков 
- старши анализатор в Правната програма към Център за изследване на 
демокрацията - България. През цялата година експертите на Фонд - ИГА 
участваха активно в разработването на "Ръководство за алтернативи на 
лишаването от свобода в Европа: обещаващи практики и инструменти", което 
ще бъде финализирано до края на април 2016 г., преведено на националните 
езици на партньорите и обществено достъпно. 
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Фонд - ИГА възстанови една своя практика отпреди 7-8 години, като стратира 
през 2014 г. проект „Независим мониторинг върху законодателното и 
институционално развитие на пробацията в България”. Проектът предвижда 
проучване на пробационните служби в България, тяхната работа с клиенти и 
ефекта на системата върху сигурността в обществото. В рамките на 2015 г. 
бяха реализирани пресконференция за началото на проекта; беше изготвен 
общ  дизайн на проучването; реализирано бе Кабинетно проучване; проведоха 
се интервюта с осъдени на пробация, с инспектори пробация, със семейства на 
осъдени на пробация и с началници на ОСИН. Също така бяха проведени 3 
информационни дни за представяне на резултатите от проучването; 
 
През 2015 година Фонд - ИГА стартира два проекта, финансирани от Норвежки 
финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, 
включително без прилагане на мерки за задържане“: „Европейски стандарти в 
обучението по пробация” и „Специализирани програми за работа с лишени от 
свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“. Целта на 
проектите е да повиши капацитета на служителите в затвора и пробационните 
служители за работа с осъдени лица от различни категории. През изминалата 
година дейностите бяха насочени към проучвания на нуждите, провеждане на 
фокус групи, интервюта, кабинетни проучвания, разработване на обучителните 
програми. През 2016 г. предстои провеждането на 7 обучения с общо 120 
служители.  
 
- Подобряване на сигурността чрез демократично ангажиране - развитие 

на уеб-базиран обучителен курс – 1 проект; 
Проект „ISDEP - Подобряване на сигурността чрез демократично ангажиране” 
се изпълнява от Асоциацията на висшите полицейски служители на Англия, 
Уелс и Северна Ирландия, в партньорство с оше 10 организации и институции 
от ЕС. През 2015 г. бяха реализирани 4 обучения по разработения модел: на 
представители на висши училища; на представители от затворите и 
пробационните служби; на полицаи, съдии прокурори; на представители на 
НПО. Проведе се и оценителен семинар в София с 47 участници и среща на 
работната група по проекта в Лондон, в който участва и представител на Фонд - 
ИГА. 

- Социално предприемачество - един проект; 
През изминалата година приключи реализацията на проект „Социално 
включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални 
предприятия”. Той се осъществи в партньорство с xit, Германия и провинция 
Бранденбург. В рамките на този проект се проучи опита на Германия (по точно 
Бранденбург) в социалното предприемачество, трансферирараха се и се 
адпатираха три модела на социални предприятия за условията на България и 
се разработи Програма за тестване и внедряване на моделите на регионално и 
национално ниво в 4 основни модула. През изминалата година се проведе 
третата работна среща за управление и координиране на проекта с участието 
на членовете на Работната група; 6 информационни дни в различни градове; 
реализира се обучителната визита в Германия на приложните специалисти; 
проведе се учебна практика на приложните специалисти и бяха изготвени 12 
бизнес-плана на социално предприятие; проведе се заключителна 
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конференция за представяне на резултатите от проекта; Беше издаден 
„Наръчник за прилагане на  иновативни модели на социални предприятия за 
правонарушители”.  
 
 
- Изследователски подход в подкрепа на икономически ефективни 

стратегии, насърчаващи достъпа и повишеното участие в ранното 
образование на децата. 

Проект „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“ е изследователски проект, 
изпълняван от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата 
на Фондация „Америка за България“, в сътрудничество със Световната банка и 
Институт „Отворено общество”, България. Основната му цел е да подобри 
обхвата и посещаемостта в детски градини на 6000 деца от уязвими общности 
в 240 населени места в България. ИГА изпълнява проекта в девет населени 
места в област Пазарджик и област Пловдив. Работата на организацията по 
този проект бе изключително активна, защото организацията бе избрана да 
реализира проекта и за периода 2015 – 2016 година; 
 
- Граждански мониторинг на институциите – 2 проекта. 
През изминалата година Фонд - ИГА възобнови своето участие в проекти за 
гражданско наблюдение на институциите и антикорупционни инициативи. През 
изминалите 17 години организацията има натрупан богат опит в това 
направление. Основно в двата проекта организацията е партньор на асоциация 
„Прозрачност без граници”. В първия проект експерти на ИГА извършват 
мониторинг (тригодишен) на дейността на институциите и секторите на местно 
ниво (Община Пазарджик) в съответствие с методологията за наблюдение и 
оценка на Местната система за почтеност, разработена от Асоциация 
„Прозрачност без граници”. Във втория проект се наблюдават секторите: 
екология и градоустройство - опазване на околната среда във връзка с 
градоустройствени дейности и социални грижи за деца в риск. 
 
- Повишаване капацитета на организацията – 2 проекта. 

Два от проектите на ИГА през 2015 г. бяха насочени за повишаване 
капацитета на организацията и нейните структури. Проект „Изграждане 
капацитет за бъдещето”, който се финансира от Конфедерация Швейцария 
чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, е 
насочен да подобри капацитета на Фонд - ИГА да предоставя социални услуги 
на лица от уязвими групи. Конкретно чрез проектните дейности се цели да се 
подобри способността на организацията за поддържане на високо качество на 
предоставяне на услугите в различни региони, да се подобри потенциалът на 
организацията за допълнително развитие на услугите и способността за 
партниране при индивидуални случаи от мрежата и системните партньори, 
както и при такива от отдалечените региони. 

През 2015 г. приключи проект „Ново работно място в ИГА”. От началото на 
годината до 10-ти септември, в рамките на проекта, 12 младежи до 29 години 
работиха в организацията. Половината от тях получиха стаж, знания и умения, 
изпълнявайки  длъжността „Координатор“, а другата половина - изпълнявайки 
длъжността „Сътрудник социални дейности“. На всяко наето лице бе осигурен 
ментор/наставник, който да го подпомага в работата. В края на проекта бе 
издадена кратка брошура, отражение на знанията и уменията, които 12-те лица 



 11

получиха по време на работата в организацията. Резултатите бяха представени 
на заключителна пресконференция пред местната общественост на Пазарджик. 

 
Традиционно в годишния отчет отбелязваме по-важните успехи на 
организацията от нейното създаване в различните области: 
 
Пробация 

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

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

o Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в 
България;  

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

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

  
 Работа с правонарушители 

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

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

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

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

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

o Пилотирана първата програма за работа със сексуални 
правонарушители в  4 затвора на страната;  

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

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

o Открит първият в страната Център за социална рехабилитация и 
интеграция на правонарушители – делегирана държавна дейност; 

o Разработен модел за оценка на риска при сексуални правонарушители 
и програми за третиране на тази целева група; 
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Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата на 
наркотични вещества 

o Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в 
страната Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на 
наркомании в Пазарджик;  

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

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

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

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

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

  
 Антикорупция 

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

o Стартирани проекти за институционализирането на 13 обществени 
посредници в цялата страна;  

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

  
  

 Превенция на престъпността 
o Изработена първата за страната Стратегия за превенция на 

престъпността в Община Пловдив;  
o Участие в работната група по изготвяне на Национална стратегия 

за превенция на престъпността.  
o Интегрирани в образователната система 67 деца от София; 

Димитър Русинов – Председател на УС 
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ІII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

 
През 2015 г. Фонд - ИГА продължи да предоставя социални услуги в три 
общини (Пазарджик, Пловдив и Пещера) по сключени договори с местната 
администрация.  
 
За периода са предоставени услуги на общо 392 потребители в рамките на 5 
социални услуги. 
 
 

Обобщена справка за брой потребители по центрове за 2015 г. 
 

27 925

172 159

Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - град Пещера 

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи -
град Пловдив

Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за
развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково
поведение - град Пловдив 
Наблюдавано жилище - град Пловдив 

Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители - град
Пазарджик 
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1. Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие  
(КЦЛДПН) - Пещера 
 

Държавно делегирана дейност, 
възложена за управление от 
Община Пещера, разкрита с 
договор 113/23.07.2009 г. и втори 
договор 163/29.04.2013 г. 
Периодът на предоставяне е 4 
години, до 30.04.2017 г. 
 
Кризисен център за лица и деца, 
пострадали от насилие, е 
комплекс от социални услуги, 
които създават условия за 
цялостно обслужване на 
потребителите при временно 
настаняване за период до три 

месеца. Когато не са постигнати оптимални резултати по случая престоят се 
удължава с още три месеца с административна заповед. Предоставените 
услуги в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие, са свързани 
със задоволяване на ежедневните, здравните, социалните, образователните и 
рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на 
свободното време и личните контакти. 
 
Обща цел на услугата:  
Основната цел на услугата „Кризисен център за лица и деца, пострадали от 
насилие” е да предложи компетентна и професионална консултативна помощ 
на децата и лицата, жертви на насилие и трафик, да работи с цел превенция на 
насилието над уязвими групи, да намали насилието и институционализирането 
на деца. С предоставянето на услугата се цели: 

-     превенция на домашното насилие; 
-     превенция на сексуалното насилие;  
-     превенция на психологическо насилие; 
-     превенция на  трафик;  
- помощ и подкрепа на лица и деца, жертви на насилие и трафик; 
- превенция на насилието над деца и лица; 
- въздействие върху семействата и средата на развитие на деца и 

семейства в риск. 
 
 
Целева група: Деца и семейства в риск, както и техните семейства/близки. 
Услугата е насочена по специално към: Деца и лица, преживели насилие; Деца 
и лица, въвлечени в трафик или в риск от въвличане в трафик; 
Семейства/наставници/, близки на горните групи. 
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  През 2015 г. екипът на  „Кризисен център за лица и деца, пострадали от 
насилие ” работи общо с 27 клиенти /24 деца и 3 лица/.  

  От пълнолетните потребители един започва самостоятелен живот, един се 
връща в семейството и един е настанен в „Дом за възрастни хора”. 

  От непълнолетните потребители 12 са реинтегрирани в семейна среда, 2 
са настанени при близки и роднини, 2 започват самостоятелен живот след 
напускането на КЦ и един потребител е настанен в приемно семейство. 

 За всички, напуснали подслона, са изготвени заключителни социални 
доклади към Дирекция „Социално подпомагане” - Пещера. С останалите 3  все 
още  се работи за реинтеграция и за намиране на най-благоприятна среда за 
тях.  

  

46

50

39

4363

234

263365

12

365

1. Социално-педагогически консултации

2. Психологическо консултиране

3.Осъществени прегледи от лекаря на КЦЛДПН

4. Здравни консултации

5. Програма ”Моите нови умения”

6. Програма ”Аз и ние”

7. Поведенческа рехабилитационна програма за подкрепа на жени,
жертви на домашно насилие
8. Възстановяваща програма за деца, преживели насилие - така
наречената Арт терапия
9. Клуб  „Моята цветна градина”

10. Месечна групова програма „Мини училище”
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ВИД  УСЛУГИ Брой индивидуални 
сесии 

1. Социално-педагогически консултации 263 
2. Психологическо консултиране 234 
3.Осъществени прегледи от лекаря на КЦЛДПН 46 
4. Здравни консултации 50 
5. Програма ”Моите нови умения” 39 
6. Програма ”Аз и ние” 43 
7. Поведенческа рехабилитационна програма за подкрепа 
на жени, жертви на домашно насилие 

63 

8. Възстановяваща програма за деца, преживели насилие - 
така наречената Арт терапия 

365 

9. Клуб  „Моята цветна градина” 12 
10. Месечна групова програма „Мини училище” 365 
 
 
През 2015 г. в КЦЛДПН работят 7,5 човека на трудови договори и 2 на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – 1; Социален работник – координатор 
– 1; Социални работници – 5; Психолог – 1/2;  
По граждански договор: Супервайзор – 1; Лекар – 1; 
 
 
2. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 
рискови групи 

 
Държавно делегирана дейност, 
възложена за управление от 
Община Пловдив на Фонд за 
превенция на престъпността – 
ИГА, с договор за възлагане на 
социални услуги № 
09ДГ690/24.04.2009 г. , анекс № 
1/30.03.2012 и последващ договор 
№ 14ДГ399/02.04.2014 г. за период 
от 3 години до 31.03.2017 г. 
 
Център за социална 
рехабилитация и интеграция на 
деца от рискови групи е 

интегриран комплекс от социални услуги, които се предоставят краткосрочно – 
до 3 месеца и дългосрочно – 6 месеца, включващи: 

 социално-правни консултации; психологическа и здравна подкрепа; 
  оценка, планиране и управление на случай;  
 посредничество с институции и социални системи;  
 семейни консултации;  
 обучения за придобиване на базови поведенчески умения; 
  програми за образование и професионално обучение и ориентиране;  
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 изготвяне и осъществяване на индивидуални корекционни програми и 
програми за социално включване.  

 
Обща цел на услугата ЦСРИ за деца от рискови групи е да  намали 
правонарушенията и асоциалните прояви, извършени от деца, и по този начин 
да намали престъпността и предпази обществото чрез: 

- превантивни и ресоциализиращи дейности за работа с деца с отклоняващо 
се поведение в общността; 
- координиране усилията на всички заинтересовани страни в създаването на 
подкрепяща и разбираща среда за управление на отклоняващото се 
поведение при децата. 

 
Целева група:  
Услугата отговаря на нуждите от специализирана работа по превенция на 
асоциалното поведение и престъпленията, извършвани от деца, както и по 
интеграцията и рехабилитацията на деца, извършители на такива прояви, които 
имат наложена мярка от Местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, настанени (или се освобождават от) 
в специализирани училища като ВУИ и СПИ, осъдени на пробация, осъдени 
условно или ефективно на лишаване от свобода, освобождаващи се от 
поправителен дом. Предоставянето на услугата обхваща и деца в риск или 
социална изолация, както и техните семейства, насочени от ОЗД.  
 
През 2015 г. екипът на  „Център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца от рискови групи ” работи общо с ъс 172-ма клиенти. 
От тях 52-ма са насочени към ЦСРИДРГ през 2014 г.. Предоставянето на 
социалните услуги индивидуално и групово продължава и през 2015 г. 
През 2015 г. към ЦСРИДРГ са насочени 120 случая, с които се работи 
индивидуално и при необходимост се включват в групови програми. 
От тях 65 - индивидуални случая, са насочени за ползване на социални услуги с 
Направление за ползване на социални услуги от ОЗД - Пловдив, 17 от ОЗД – 
Марица, 21 от ОЗД – Родопи, 16 от ОЗД Стамболийски, и 7 са насочени към 
ЦСРИДРГ със Заявки за ползване на социални услуги от инспектори Детска 
педагогическа стая и МКБППМН. 
 
За работа в ЦСРИДРГ се насочват родителите на деца, настанени в Кризисен 
център. Работата с родителите в периода на настаняването на детето им в 
Кризисния център дава възможност за успешната му реинтеграция в 
семейството. Родителите, с помощта на екипа на ЦСРИДРГ, се подготвят да 
приемат детето обратно в семейство, подобряват комуникацията помежду си и 
се научават да поставят правила и граници. 
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120

29

32

6

8

13

24

3

4

25

8

16

24

103 710

501

789

1. Социално
педагогически
консултации
2. Срещи с институции

3. Информиране и
консултиране

4. Домашни посещения
- работа с подкрепящи
мрежи
5. Психологическо
консултиране

6.Фамилно
консултиране

7. Здравни консултации

8. Правни консултации

9. Програма ”Моите
нови умения”

10. Програма
”Полицейска детска
академия”
11. Програма ”Театър”

12. Програма ”А сега
накъде”

13. Пролетна програма

14. Лятна програма

15. Излизания сред
природата

16. Театрални
репетиции

17.Арт ателие
 

ВИД  УСЛУГИ Брой сесии 
/клиенти и 
потребители/ 

1. Социално педагогически консултации 710 
2. Срещи с институции 501 
3. Информиране и консултиране 789 
4. Домашни посещения - работа с подкрепящи мрежи 103 
5. Психологическо консултиране 120 
6.Фамилно консултиране 29 
7. Здравни консултации 32 
8. Правни консултации 6 
9. Програма ”Моите нови умения” 8 
10. Програма ”Полицейска детска академия” 13 
11. Програма ”Театър” 24 
12. Програма ”А сега накъде” 3 
13. Пролетна програма 4 
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През 2015 г. в ЦСРИДРГ работят 9 души на трудови договори и 3 - на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – 1; Психолог – кординатор – 1; 
Социални работници – 6; Психолог – 1; 
По граждански договор: Супервайзор – 1; Хигиенист – 1; Счетоводител – 1; 
 
 
3. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа 
на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и 
превенция на рисково поведение - град Пловдив  

  
Държавно делегирана дейност, 
възложена за управление от 
Община Пловдив на Фонд за 
превенция на престъпността – 
ИГА, с договор за възлагане на 
социални услуги № 
11ДГ657/10.06.2011 г. и последващ 
договор № 14ДГ825/23.06.2014 г. 
за срок от 3 години. 
Център за социална 
рехабилитация и интеграция е 
интегриран комплекс от социални 
услуги в общността, които се 
предоставят краткосрочно – до 3 

месеца и дългосрочно – над 3 месеца 
 
Цел на предоставяната услуга е да осъществи ефективно социално 
включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; развитие 
на умения за самостоятелен живот; личностно развитие и развитие на 
способностите на потребителите; създаване на условия за подпомагане, 
взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция.  
 
Целеви групи:   

- Деца, настанени в ДДЛРГ; 
- Младежи, напускащи ДДЛРГ; 
- Деца в риск от отпадане от училище. Деца, отпаднали от училище и 

такива необхванати от системата на образование; 
- Деца в риск, с идентифицирана потребност от Органа по закрила за 

ползване на услуги в ЦСРИ – интеграция и реинтеграция, превенция на 
рисково поведение, наблюдение и подкрепа, постреинтеграционна 
работа, посредничество и застъпничество с оглед достъп до обществени 
ресурси, подготовка за самостоятелен начин на живот и др.; 

14. Лятна програма 25 
15. Излизания сред природата 8 
16. Театрални репетиции 16 
17.Арт ателие 24 
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- Близките на горепосочените групи. 
 
През 2015 г. услугата ЦСРИ са ползвали 159 потребители. Интересът към 
ЦСРИ се увеличава и нараства пропорционално през последните 2 години –
увеличен е  почти три пъти при съпоставка с 2012 г., когато услугата са 
ползвали 46 потребители. 
Насочени са през годината от ДСП – Пловдив, Стамболийски, Марица, Родопи, 
Хисар /ИРМ Калояново/ и 1 от гр. Сливен -  работата стартира на основание 
Заповед или НПСУ. Сключени са договори  за ползване на услугата. 

979

907

1132

1196

8

33

201

725

150

144

394

501

327

14

175

18
85

Първоначална специализирана оценка на случая
Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до обществени ресурси на клиента 
Директна работа с дете
Фамилна работа – сесии с родители
Информиране и консултиране
Посредничество и застъпничество
Постреинтеграционна работа
Работа в мобилни екипи /сесии извън ЦСРИ/ 
Наблюдение и подкрепа
Специализирана оценка на родителски капацитет
Превенция на отпадане от училище
Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация за промяна
Превенция на изоставянето
Психологическо консултиране
Здравно консултиране/образователно консултиране 
Оценка на потребностите на дете
Супервизирани срещи деца настанени в ПС / родители
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Сесии по направление на дейността през 2015 г. 

Количествено 
представяне / бр. сесии 
по мес.отчет в 
обобщен вариант за 
2015г. 

Първоначална специализирана оценка на случая 85 
Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до 
обществени ресурси на клиента  

1132 

Директна работа с дете 1196 
Фамилна работа – сесии с родители 907 
Информиране и консултиране 979 
Посредничество и застъпничество 201 
Постреинтеграционна работа 33 
Работа в мобилни екипи /сесии извън ЦСРИ/  725 
Наблюдение и подкрепа 150 
Специализирана оценка на родителски капацитет 144 
Превенция на отпадане от училище 394 
Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация 
за промяна 

501 

Превенция на изоставянето 14 
Психологическо консултиране 327 
Здравно консултиране/образователно консултиране  175 
Оценка на потребностите на дете 18 
Супервизирани срещи с деца, настанени в ПС / родители 8 
 
 
През 2015 г. в ЦСРИ за деца  работят 8 души на трудови договори и 2 ½  на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – ½  щат; Социален педагог – 1; Психолози 
– 2 ;  Социални работници – 3 ½ щат; Социален работник – координатор -1; По 
граждански договор: Супервайзор – 1; Хигиенист – 1; Социален работник – аутрич 
- ½ 
 
4. Наблюдавано жилище - Пловдив 

 
 
Държавно делегирана дейност, възложена за 
управление от Община Пловдив на Фонд за 
превенция на престъпността – ИГА, с договор за 
възлагане на социални услуги № 
11ДГ655/10.06.2011 г.  и последващ договор 
№14ДГ824/23.06.2014 г. за период от 3 години. 
 
Наблюдаваното жилище е форма на социални 
услуги за оказване на подкрепа и консултиране на 
лица, навършили 18 години, които напускат 
специализирана институция и им предстои да 
водят независим начин на живот 
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Основната цел на предоставяната услуга е да осигури плавен преход и 
равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата, напускащи 
специализирана институция; да осигури пълноценен и самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и 
изява; да създаде условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 
социална интеграция на потребителите на социалната услуга; и вследствие на 
всичко това да осъществи ефективно социално включване на потребителите. 
 

През 2015 г. услугата Наблюдавано жилище са ползвали 9 потребители. 
 

179

322

76

73

41

82

35

46

9

11

3

0

Първоначална специализирана оценка на случая

Изработване на индивидуален план за услуги
–преразглеждане 

Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед
достъп до обществени ресурси на клиента 

Директна работа с клиент

Фамилна работа – сесии с родители

Информиране и консултиране

Посредничество и застъпничество

Превенция на отпадане от училище

Превенция на рисково поведение – стимулиране,
мотивация за промяна

Психологическо консултиране

Здравно консултиране

Образователно консултиране

 
 

 През 2015г. са проведени  следните консултации: 
 

Сесии по направление на дейността/ 
консултиране 

2015 г. 

Количествено представяне/ бр. 
сесии по мес. статистика през 
2015 г. 

Първоначална специализирана оценка на случая 3 
Изработване на индивидуален план за услуги –
преразглеждане  

9 

Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с 
оглед достъп до обществени ресурси на клиента  

76 

Директна работа с клиент 322 
Фамилна работа – сесии с родители 11 
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Информиране и консултиране 179 
Посредничество и застъпничество 82 
Превенция на отпадане от училище 41 
Превенция на рисково поведение – стимулиране, 
мотивация за промяна 

73 

Психологическо консултиране - 
Здравно консултиране 46 
Образователно консултиране 35 
 
През 2015 г. в Наблюдавано жилище  работи 1 човек на трудов договор. 
По трудови правоотношения: Управител – ½  щат; Социален работник –  ½  щат 
 
5. Център за социална рехабилитация и интеграция за 
правонарушители 

 
Центърът функционира от 
1.07.2012 г. като държавно 
делегирана дейност към Община 
Пазарджик, а от 1.09.2012 г. 
управлението на услугата е 
възложено на Фондация „Фонд за 
превенция на престъпността - 
ИГА” с договор № 949/31.08.2012 г. 
за период от 7 години. 
 
Цел на социалната услуга: 
Психо-социална подкрепа и 
мотивация към позитивна промяна 
в начина на мислене и поведение 

у целевата група; Предотвратяване извършването на нови правонарушения 
чрез включване на пълен пакет от здравно-консултативни услуги. 
 Целеви групи: Лица, освободени от местата за лишаване от свобода; Лица с 
условна присъда; Лица с наказание „Пробация”. 
 
Капацитетът на услугата е 20 места, като през месец декември те са 25  
потребители. 
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Сесии по направление на дейността/ 

консултиране 
2015 г. 

Количествено 
представяне / бр. 

сесии по мес. 
статистика през 

2015 г. 
психологически консултации 300 
здравни и социални консултации 700 
трудотерапии 500 
социални и трудови посредничества 250 
посещения по домовете и срещи с близки 10 
юридически консултации 4 
програма „ Моите нови умения” 2 
Програма „Аз търся работа” 1 
 
През 2015 г. в ЦСРИ за правонарушители работят 4 души на трудови договори 
и 3 на граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – ½ ; Психолог – ½ ; Социални 
работници – 2; Трудотерапевт – 1; 
По граждански договор: Супервайзор – 1; Хигиенист – 1; Счетоводител – 1; 
 
 
 

524

752

436

203

15

14

2

1

психологически консултации

здравни и социални консултации

трудотерапии

социални и трудови
посредничества

посещения по домовете и срещи с
близки

юридически консултации

програма „ Моите нови умения”

програма „Аз търся работа”
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IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ; 

От 2004 година Фонд - ИГА изпълнява дейности по програми на Министерство 
на здравоопазването, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария. През  2013 г. организацията продължи да 
работи по следните програми:  

Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в 
България” 
 
Компонент 4: “Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, търсещи 
убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи 
наркотици”  

Основна цел: Подобряване на 
достъпа до превенция и лечение 
на туберкулоза за високорисковата 
група «младежи в риск» - 
разпространяване на информация 
по проблема, проследяване на 
заболелите и техните семейства и 
др. 

Компонент 5: „Подобряване на 
откриването на случаи и успеха 
при лечението на туберкулозата 
в ромската общност” 

Партньор: Министерство на здравеопазването и Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и 
лечение на новооткрити случаи на туберкулозни болести.  
 

Програма: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
 

Компонент 4: „Работа на терен с 
инжекционно употребяващи 
наркотици” 
Основна цел и задачи:  Издирване 
на лица и осъществяване на контакт 
с ИУН; консултиране на целевата 
група за риска от ХИВ/СПИН и 
механизма на лечение; привличане 
на доброволци; насочване до 
здравни и социални служби; 
мотивиране към изследване; 
поддържане на регулярна 
комуникация за възникнали 

проблеми или решаване на въпроси, касаещи дейността; успешно завършване 
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на случая и регулярно попълване на необходимите документи; организиране на 
АНТИСПИН кампании; организиране и провеждане на изследвания за 
ХИВ/СПИН, съобразно заложения брой за изследване. 

Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в 
най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и 

програмите, насочени към 
младежи” 
Основна цел и задачи:  
Работа сред млади хора в риск 
за повишаване на знанията за 
поемания здравен риск, отказ 
или редуциране на рисковото 
поведение и подкрепа на 
позитивните промени в 
поведението; Насочване на 
млади хора в риск над 16 
години за тестуване за HIV, 
мотивиране за ограничаване на 
рисковото поведение; 

Поддържане на общински клуб/център за обучители на връстници, както и 
предоставяне на информационни материали и материали за безопасни 
сексуални практики; Организиране на медийни кампании за достигане на 
младите хора в риск в областта; Организиране на застъпнически кампании за 
осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно 
образование и услуги, подходящи за младите хора, вкл. тестуване на ХИВ. 
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2
1

300

44

общ брой направени изследвания (ХИВ, хепатити В, Сифилис) - 300 бр.
общ брой клиенти получили услугата „Водене на случай” - 44 бр.
общ брой проведени кампании - 1 бр.
общ брой обучения сред целевата група - 2 бр.

ОБЩ БРОЙ ДОСТИГНАТИ КЛИЕНТИ ПО ВСИЧКИ ПРОГРАМИ 
 

792; 29%

456; 17%

1300; 47%

200; 7%

Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 

Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Компонент 4 на Програма „Укрепване на Националната програма за
превенция и контрол на туберкулозата в България” 
Компонент 5 на Програма „Укрепване на Националната програма за
превенция и контрол на туберкулозата в България” 

 
 
 
 

Справка за клиентите, получили здравно- социални услуги по Компонентите 
на Националните програми: “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и 

„Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2015 г. 
 
1. Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - „Превенция 
на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици, чрез 
увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет интервенции” 
 
 общ брой достигнати клиенти - 456  

 общ брой направени 
изследвания (ХИВ, хепатити 
В, Сифилис) - 300 бр. 

 общ брой клиенти, получили 
услугата „Водене на случай” - 44 
бр. 

 общ брой проведени 
кампании - 1 бр. 

 общ брой обучения сред 
целевата група - 2 бр. 
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12

60

общ брой клиенти
получили изследване
за ТБ - 60 бр.
общ брой проведени
кампании - 1 бр.

общ брой обучения
сред целевата група -
2 бр.

1 1

230

общ брой клиенти
получили изследване
за ТБ - 230 бр.
общ брой проведени
кампании - 1 бр.

общ брой обучения
сред целевата група -
1 бр.

2. Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - 
„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-
24г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младежи” 
 
общ брой достигнати клиенти - 792 

 общ брой клиенти, получили 
изследване за ХИВ - 35 бр. 

 общ брой проведени 
кампании - 3 бр. 

 общ брой обучения сред 
целевата група - 16 бр. 

 
 
 
3. Компонент 4 на Програма „Укрепване на Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в България” - „Подобряване на достъпа 
до превенция и лечение на туберкулоза за групите във висок риск - бежанци и 
лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, ИУН, лица с наркотична 
зависимост” 
 
общ брой достигнати клиенти - 200  

 общ брой клиенти, получили 
изследване за ТБ - 60 бр. 

 общ брой проведени кампании 
- 1 бр. 

 общ брой обучения сред целевата 
група - 2 бр. 

 
 
 

4. Компонент 5 на Програма „Укрепване на Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в България” - „Разширяване на обхвата 
на ефективни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромската 
общност” 
 
общ брой достигнати клиенти - 
1300  

 общ брой клиенти, получили 
изследване за ТБ - 230 бр. 

 общ брой проведени 
кампании - 1 бр. 

 общ брой обучения сред 
целевата група - 1 бр. 
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V. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ   
 

Фонд - ИГА продължава да разработва и изпълнява различни проекти, които са 
насочени да допринесат за изпълнение на мисията и основните цели на 
организацията.  
 
V.1. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2015 г. 
 
През изминалата година Фонд - ИГА успешно завърши следните проекти, 
започнали в предишни периоди. 
 
Проект „CIRCLES4EU” 

 
Водеща организация: Университет 
по приложни науки „Аванс” - 
Холандия; 
Източник на финансиране: Daphne 
Programme of the European Union;  
Партньори: Фонд за превенция на 
престъпността – ИГА, Холандска 
пробационна служба, Европейска 
организация за пробация, 
Тилбургски университет, 
Нотингамски университет, 
Министерство на правосъдието на 
автономното правителство на 

Каталуния,  Барселонски университет, Съдебна служба Антверпен, Ресурсен 
център за социална работа – Будапеща, Circles UK, Латвийска затворническа 
администрация, Пробационна служба на Латвия, Латвийски университет, 
Министерство на правосъдието (Унгария), Пробационна служба на Ирландия, 
Болничен център „Чарлс Перенс“;   
Продължителност на проекта: 15.01.2013 - 14.01.2015 г. 
Резултати: Проектът стартира през 2013 г., продължи своята реализация през 
цялата 2014 година и приключи в началото на 2015 година. Той е тясно свързан 
с проект RATES (виж по-долу). Проект CIRCLES4EU е насочен да насърчи и 
улесни развитието в Европа на „Кръгове за подкрепа и сигурност” за 
намаляване на риска от извършване на повторно сексуално престъпление. 
Кръговете  осигуряват наблюдение и подкрепа за освободени сексуални 
правонарушители чрез комбиниране на усилията на доброволци и 
професионалисти. С реализирането на този проект се доказа ефективността на 
този подход, не само от гледна точка на предотвратяването на нови жертви, но 
също така и в защита на съществуващите жертви на сексуално насилие.  
Основни дейности, които бяха осъществени през 2015 г.: 
- Основно усилията бяха насочени към приключване на проекта, изготвяне на 
финалния доклад и всички отчетни документи. С партньорите бе проведено 
активно обсъждане за евентуално продължаване на постигнатото с нова 
проект, в който ИГА бе поканена да бъде водеща организация. 
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Проект „ISDEP – Подобряване на сигурността чрез демократично 
ангажиране” 
 
Водеща организация: Асоциация на висшите полицейски служители на 
Англия, Уелс и Северна Ирландия; 
Източник на финансиране: Directorate General Home Affairs (2011/ISEC) 
Prevention of and Fight Against Crime;  
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА и още 10 организации 
и институции в страни от ЕС:  Федерална полиция – Белгия; Технически 
университет - Прага, Чехия;  Технически университет – Любек, Германия; 
Полицейска служба на Северна Ирландия – Обединеното кралство;  
Сдружение „PUAC” – Йоркшир и Хамбър – Обединеното кралство; Сдружение 
„KFUM” – Швеция; Министерство на правосъдието – Швеция; Институт „Recora”- 
Общински съвет, Дъдли – Обединеното кралство; Сдружение „Agenfor” – 
Италия; Министерство на сигурността и правосъдието, национален 
координатор по контратероризъм – Холандия; „Ризълт Груп – Глобален и 
кризисен мениджмънт” – Германия;    
Продължителност на проекта: 11.12.2012 – 30.06.2015 г. 
Резултати: Проектът е фокусиран върху подобряване на вътрешната сигурност  
чрез активно участие и е основан на необходимостта от направата на 
обществата в ЕС, адаптивни към промени, като се стимулира култура на 
отговорност към промяната и разнообразието, чрез многостранен и 
многостепенен подход. През 2015 година бяха осъществени: обучение на 
сектор „Висше образование“ с 8 участници; обучение на сектор 
„Затвор/пробация“ с 15 участници; обучение на сектор „Правоприлагащи 
служби“ с 12 участници; обучение на сектор „НПО“ с 12 участници; оценителен 
семинар в София с 47 участници и среща на работната група по проекта в 
Лондон с участие на представител на Фонд - ИГА. 

 
Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни 
модели на социални предприятия” 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1 - Фаза 2”, Договор № 
BG051PO001-7.0.07-0140. 
Партньори:„xit-GmbH”- Германия  и Сдружение “Център за обучение и услуги”. 
Продължителност на проекта: 01.11.2013 г. - 30.06.2015 г. 

Резултати: Проектът стартира в 
края на 2013 година и бе насочен 
да подобри качеството на живот 
на хората в България чрез 
използване на германския опит в 
развитието на иновативни 
модели на социални 
предприятия за   
правонарушители.  
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През изминалата 2015 година бяха реализирани следните дейности: 
- Проведе се Третата работна среща за управление и координиране на проекта 
с участието на членовете на Работната група; 
- Проведоха се 6 Информационни дни, съответно в Пазарджик, София, 
Търново, Варна, Ловеч, Сливен, с участието на 136 участници. Цел на 
информационното събитие бе презентиране на германския опит в създаването 
и функционирането на социалните предприятия, представяне на адаптираните 
3 модела на социални предприятия за правонарушители, избрани за 
внедряване в България, провеждане на дискусия по темата, както и 
идентифициране и подбор на участници за другите три модула на програмата.  
- В периода 29.03-03.04.2015 г., се състоя обучителната визита в Германия на 
приложните специалисти. Тя се проведе, в рамките на 4 работни дни, като в нея 
участваха 12-те приложни специалисти, вече обучени за работа по проекта.  
- В периода от месец април до юни се проведе учебната практика на 
приложните специалисти по Модул 4 от Програмата за внедряване и тестване 
на моделите на регионално и национално ниво. Приложните специалисти, в 
рамките по на 75 часа всеки, експериментириха моделите на социалното 
предприятие. Работата им бе мониторирана от експерт методист. Резултатите 
от дейността са документирани с продукт - Бизнес план на социално 
предприятие.  
- Проведе се еднодневна Заключителна конференция с 66 участници за 
представяне на резултатите от проекта. 
- Разработени, издадени и разпространени „Наръчник за прилагане на  
иновативни модели на социални предприятия за правонарушители” и 
информационна дипляна с резултатите по проекта. 
- Поддържан специален интернет сайт на проекта с 14 публикации. 
 
Проект „Изграждане капацитет за бъдещето” 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА; 
Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество.  Thematic Fund (TF) “Reform 
Fund Linked to Civil Society Participation” (CSP);  
Продължителност на проекта: 01.09.2013 – 31.08.2015 г. 

Резултати: Проектът е насочен да 
подобри капацитетът на Фонд - 
ИГА да предоставя социални 
услуги на лица от уязвими групи. 
Конекретно чрез проектните 
дейности се цели да се подобри 
способността на организацията за 
поддържане на високо качество на 
предоставяне на услугите в 
различни региони, да се подобри 
потенциалът на организацията за 
допълнително развитие на 
услугите и да се подобри 
способността за партниране при 
индивидуални случаи от мрежата 
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и системните партньори, както и при такива от отдалечените региони. През 
2015 г. бяха реализирани следните дейности: 
- Проучване процеса на партниране при всяка една от социалните услуги, 
ръководени от Фонд - ИГА, с мрежата и системните партньори в съответния 
район, с акцент на обхвата на всяка мрежа, нейните членове и тяхното 
значение, на честотата на контактите, навременната комуникация и 
възможностите на партньорите; 
- Организирани 9 еднодневни работни срещи между мрежата и системните 
партньори във всяко едно от местата за предоставяне на социалните услуги, 
координирани от Фонд - ИГА.  Представени резултатите от наблюденията на 
съответната мрежа. Дискусия за преодоляване на  проблемите и подобряване 
на сътрудничеството. Резултатите от срещата са отразени в протоколи 
- Проведена Заключителна конференция за отчитане резултатите от проекта с 
участието на 43-ма души. 
 
 
Проект „Подобряване капацитета на системите за закрила на детето и за 
младежко правосъдие в Сливенска област”  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА  
Източник на финансиране: ДЕТСКИ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ), офис България.  
Партньори: УНИЦЕФ, България; ДАЗД; Министерство на правосъдието; НПО, 
работещи с УНИЦЕФ; институции от област Сливен, работещи с деца в 
конфликт със закона. 
Продължителност на проекта:  14.04.2014 - 31.10.2015 г. 
Резултати: Проектът стартира през април 2014 година. Основната му цел бе 
да подобри капацитета за работа с деца в конфликт със закона на системите за 
закрила на детето и за младежко правосъдие в област Сливен, в съответствие 
с: 1) принципите, изложени в Публичната концепция за Реформа на системата 
за младежко правосъдие, Пътната карта към нея и Закона за защита правата 
на детето; 2) съответните международни стандарти; 3) добрите международни 
и национални стандарти за управление на случаи.  
През 2015 г. ИГА разработи „Програма за обучение на професионалистите, 
работещи с деца в конфликт със закона”. Програмата съдържа 11 модула, 5 
общи и 6 специализирани и се прилага в рамките на 108 учебни часа в рамките 
на 13 дни; Програмата бе пилотирана с 3 групи специалисти от област Сливен в 
периода май-юли 2015 година. След приключването на програмата всички 
участници получиха групови и индивидуални супервизии, подпомагащи тяхната 
работа с деца в конфликт със закона. 
 
Проект „Ново работно място в ИГА” 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 

Източник на финансиране: 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален 
фонд, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: 
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BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“, Договор № ESF-113-06-08001. 
Продължителност на проекта: 01.05.2014 г. - 31.10.2015 г. 
Резултати: Проектът стартира в средата на 2014 година. Насочен е да осигури 
нови работни места за безработни младежи до 29 години чрез предоставяне на 
обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 
и обучения по ключови компетентности на 12 безработни младежи до 29-
годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Пазарджик и 
осигуряване заетост на успешно приключилите обучението.  
След преминаване на професионалната квалификация и обучението в ключови 
компетентности на всички 12 младежи, бяха осигурени работни места по 
специалностите, в които бяха обучени, в двата офиса на Фонд - ИГА. С всички 
лица бяха сключени трудови договори за период от 10 месеца, считано от 10-ти 
декември 2014 г. Половината от тях получиха стаж, знания и умения, 
изпълнявайки  длъжността „Координатор“, а другата половина, изпълнявайки 
длъжността „Сътрудник социални дейности“. На всяко наето лице бе осигурен 
ментор/наставник, който да ги подпомага в работата. Краят на проекта бе 
отразен с издаването на кратка книжка, която е отражение на знанията и 
уменията, които 12-те лица са получили в рамките на проекта, представяйки 
актуалната автобиография на всеки един от тях. Резултатите бяха представени 
на заключителна пресконференция пред местната общественост на гр. 
Пазарджик. 
 
    
V.2. ПРОЕКТИ В РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2015 г. 
 
Проект RATES - Risk Assessment, Treatment and Evaluation System (Система 
за оценка на риска и третиране на сексуални правонарушители) 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Фондация „ОУК” 
Партньор: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на 
правосъдието;   
Продължителност на проекта: 1.09. 2012 – 31.08.2016 г.  
Резултати: През 2015 г. продължи изпълнението на проекта, насочен да 
изгради една напълно функционираща система за третиране и супервизия на 
сексуални правонарушители в България, която да намали нивото на 
рецидивизъм сред тях. Едно от най-важните събития по проекта бе 
подписването на Споразумение между Фонд - ИГА и Department of Public Safety 
and Emergency Preparedness of Canada. Този документ позволи на 
организацията да стартира процедура по внедряване в България на най-
съвременните инструменти за оценка на риска при сексуални правонарушители 
ACUTE, STABLE и STATIC. По препоръка на Карл Хансън от Канада (един от 
авторите на тези инструменти), бе осъществен контакт с Латвийската 
пробационна служба, в която има подготвени обучители в прилагането на трите 
инструмента. През месеците май и юни се проведоха 2 последователни 
обучения: „Въведение за работа със сексуални правонарушители” и „Работа 
със сексуални правонарушители. Оценка и управление на риска чрез 
динамичен надзор”. Те бяха водени от Анварс Заваксис и още двама обучители 
от Латвийската пробационна служба. От участвалите 14 представители на ГД 
„Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и Фонд - ИГА, 
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10 бяха сертифицирани успешно да прилагат инструментите. За периода 
януари-юли бе извършен специализиран превод на трите инструмента и бе 
изготвено „Ръководство за прилагане на инструменти за оценка на риска при 
сексуални правонарушители” от доц. Владимир Велинов. Бяха направени 
пилотно повече от 100 оценки на лишени от свобода лица, осъдени за 
сексуални престъпления, в затворите в София, Бобов дол, Плевен, Ловеч, 
Пазарджик и Пловдив. През 2014 г. бе разработена и подготвена за внедряване 
„Програма за корекционна работа със сексуални правонарушители” от Георги 
Кирилов. В края на година програмата започна да се прилага пилотно в 
затворите в София, Пазарджик, Пловдив и Бургас, с помощта на екип на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията”, с ръководител Даниела Йорданова. 
Важен елемент от проекта бе пилотното изгражданете на „Кръгове” за 
доброволна работа със сексуални правонарушители в обществото. Този модел 
осигурява наблюдение и подкрепа за освободени сексуални правонарушители 
чрез комбиниране на усилията на доброволци и професионалисти. В тази си 
част проектът се интегрира и допълни с проект „CIRCLES4EU” (виж по-долу).  
 
Проект „Независим мониторинг върху законодателното и 
институционално развитие на пробацията в България” 

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Програма за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 
Продължителност на проекта:  1.11.2014 - 30.04.2016 г. 
Резултати: Основна цел на проекта е да се насърчи включването на НПО в 

процесите по формулиране на 
политики и вземане на 
решения, съвместно с 
институциите на местно, 
регионално и национално ниво, 
имащи отношение към 
функционирането на 
пробационната система. След 
около 10-годишен период ИГА 
отново насочва своето 
внимание към процесите, 
свързани със законодателното 
и институционално развитие на 
пробацията в страната. 
Дейносттите по проекта са 

насочен и към европейските измерения в развитието на системата на 
пробацията. В рамките на 2015 г. бяха реализирани пресконференция за 
началото на проекта с 30 участници и 3 работни срещи с 32 участници; Беше 
изготвен общ  дизайн на проучването; Реализирано бе Кабинетно проучване; 
Екипът по проекта проведе 28 интервюта с осъдени на пробация, 20 интервюта 
с инспектори пробация, 5 интервюта със семейства на осъдени на пробация и 8 
интервюта с началници на ОСИН; Бяха проведени 3 информационни дни в 
Плевен с 45 участници, в Пловдив - с 44 участници и Пазарджик - с 45 
участници за представяне на резултатите от проучването; 
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Проект “Reducing prison population: advanced tools of justice in Europe” 
(„Намаляване на броя на затворниците: усъвършенствани инструменти на 
правосъдието в Европа”) 
 
Водеща организация: Асоциация „Папа Джовани ХХІІІ” - Италия/  Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII  
Източник на финансиране: Европейска комисия/Дирекция «Правосъдие», 
Договор JUST/2013/JPEN/AG/4489/ 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА; Sabiedriskas politikas 
centrs PROVIDUS   - Латвия; University of Dundee – Англия; Dipartimento di 
Sociologia e Diritto dell’Economia-Centro Interdisciplinare di Recerca sulla 
Vittimologia e sulla Sicurezza  (SDE-C.I.R.Vi.S) (Universita di Bologna) – Италия;  
Synergia S.r.l. – Италия; Asociata “Generatie Tanara” (Unga_Liv)  - Румъния; 
Societe internacionale de criminologie (SIC) – Франция; Hochschule fur offentiche 
Verwaltung Bremen - Германия 
Продължителност на проекта: 1.05.2014 г. – 30.04.2016 г. 
Резултати: Проектът стартира в средата на 2014 г. и има за цел да проучи и 
идентифицира добри практики на общо 8 държави от Европа в алтернативите 
за лишаване от свобода. Той включва: Проучване в 8-те страни, участващи в 
проекта, което да завърши с национални доклади, сдържащи основните 
законови рамки на алтернативите на задържане; Провеждане на дълбочинни 
интервюта сред служители на институции, законодатели и други, имащи 
отношение по темата, с цел идентифициране на добри практики в 
алтернативите за лишаване от свобода; Изготвяне на финален продукт от 
експертите чрез обединяване на информацията в наръчник с добри практики по 
темата на различните езици и публикуване на наръчника в интернет; 
Представяне на наръчника на национален семинар във всяка една от 
държавите, участващи в проекта.  
През 2015 година бяха осъществени две международни участия. Първото беше 
в Римини, Италия от 20 до 22 май 2015 година, на което наш експерт и 
директорът на сектор „Пробация“ към Главна Дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ България взеха участие в международна среща за обмяна на 
опит. Второто бе осъществено в периода 25-28 ноември 2015 година, в Рига, 
Латвия, на което представител на организацията и специално селектиран 
външен експерт - Димитър Николаев Марков – старши анализатор и директор 
на проект, Правна програма към Център за изследване на демокрацията – 
България, взеха участие в международна среща, в рамките на Дейност 3 
„Експертна оценка и продукти”, където бяха направени финални коментари по 
продукта на проекта от международните експерти, а именно "Ръководство за 
Алтернативи на лишаването от свобода в Европа: обещаващи практики и 
инструменти". 
През цялата година експертите на партньорите по проекта активно участваха в 
разработването на "Ръководство за Алтернативи на лишаването от свобода в 
Европа: обещаващи практики и инструменти", което трябва да бъде 
финализирано до края на месец април 2016 година, да бъде преведено на 
националните езици на партньорите и стане обществено достъпно. 
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Проект „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“ 
 
Водеща организация: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) 
Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), 
с подкрепата на Фондация „Америка за България“, в сътрудничество със 
Световната банка. 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА е партньор по проекта, 
съвместно със други 22 НПО за изпълнение на дейностите на местно ниво. 
Продължителност на проекта: Подготвителна фаза – 3 месеца (юни – август 

2014 г.); Фаза на изпълнение – 11 
месеца (септември 2014 – юли 
2015 г.)  
Резултати: Фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ (ТСА), с 
подкрепата на фондация 
„Америка за България“ и в 
партньорство с 16 
неправителствени организации 
(НПО) осъществи проект „Готови 
за училище“ за втора поредна 
година през учебната 2015-2016 
г.  
Фонд - ИГА работи с 9 детски 

градини от 5 области в страната - над 130 деца на възраст от 3-6 г., на които се 
заплащаха месечните такси и разходите по медицински изследвания, 
необходими за записването им в детска градина. Очакваният ефект е 
увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в 
детските градини. Подсигурени са учебни пособия и помагала на над 30 деца 
на възраст от 3-4 години. Проведено е полудневно обучение на 18  директори и 
учители, участващи в интервенцията „безплатно образование“ за спецификите 
на работата през новата учебна година. Извършени са 9  внезапни проверки, с 
цел проверка коректността на работата и отчетността на партньорските детски 
градини. 
В резултата на проектните дейности децата подобриха познавателните си и 
социални умения.  
 
V.3. СТАРТИРАЩИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2015 г. 
 
Проект „Срещу невидимото насилие” 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Министерство на правосъдието 
Продължителност на проекта: 13.02.2015 – 13.02.2017 г. 
Цели на проекта:  Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа на 
пострадалите от домашно насилие; Осигуряване на защита, възстановяване и 
реинтерграция на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с 
извършителите на домашно насилие; Намаляване проявите на домашно 
насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото. 
Постигнати резултати: 
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- Проучване и анализ на 
дейностите и резултатите от 
реализацията на проекти за 
домашно насилие на Фонд – ИГА. 
Изготвен аналитичен доклад с 
изводи и препоръки с цел 
подобряване на планирането и 
реализацията на дейностите, както 
и на работата на екипа на Бюрото 
за консултиране, насочване  и 
подкрепа към ЦСРИ на Фонд – 
ИГА. 
- Трансфериран и адаптиран към 
българската практика Модел за 

оценка и управление на риска от домашно насилие при извършители.  Обучени 
4-ма приложни специалисти за работа с инструмента.  
-Организиран и проведен обучителен семинар. Обучение за повишаване 
компетентността на 8 магистрати при прилагане на мерките по ЗЗДН и 4 
приложни специалисти за ефективна работа и предоставянето на качествени 
услуги на пострадалите и извършителите на домашно насилие. 
- Създадено Бюро за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на 
домашно насилие за осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция 
на пострадалите от домашно насилие: Проведени 30 психологически 
консултации, 8 юридически консултации, 4 лица са насочени за настаняване в 
Кризисен център; Проведена медиация с  5 семейни двойки.  
През 2015 г. през Бюрото са преминали 37 лица, пострадили от насилие, както 
и 6 извършители. 
- Прилагане на специализирана Психо-социална програма за социална 
рехабилитация на извършителите на домашно насилие. Шестима извършители 
на насилие са преминали през Програмата. С всеки от тях са проведени по 3 
сесии. Водещ на Програмата е приложен специалист - експерт на ИГА, 
участвал в създаването й и със съответния опит в прилагането й. 
- Популяризиране услугите по ЗЗДН и програмата за извършители на насилие 
на територията на Област Пазарджик:  

 Подготвени и отпечатани информационна дипляна – 1000 екземпляра и 
информационен плакат – 80 екземпляра;  

 Подготовен и текущо излъчван 30-секунден телевизионен клип;  
 Подготвени и проведени 4 информационни дни в  общински центрове на 

Пазарджишка област (Пазарджик, Пещера, Стрелча и Белово) с общо 
100 участници;  

 18 публикации в сайта на Фонд – ИГА, линк на проекта; 16 публикации в 
медиите. 

 
 

Проект „Оценка на антикорупционната среда на местно ниво” 
 

Водеща организация: Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници” 
Партньор: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
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Източник на финансиране: Финансиран в рамките на Програмата за подкрепа 
на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г. 

Резултати: Проектът представлява 
мониторинг (тригодишен) на 
дейността на институциите и 
секторите на местно ниво в 
съответствие с методологията за 
наблюдение и оценка на Местната 
система за почтеност, разработена 
от Асоциация „Прозрачност без 
граници”. През 2015 година бе 
събрана и обобщена информация 
относно следните институции и 
сектори, включени в Местната 
система за почтеност: Общински 
съвет; Общинска администрация; 

Кмет, Гражданско общество; Медии; Политически партии; Бизнес. Беше 
извършено следното: 

- Прегледани публично достъпни документи и информационни материали; 
- Мониторинг на местни и регионални медии; 
- Проведени анкети и интервюта с представители на  изследваните 
институции; 
- Пряко наблюдение дейността на институциите; 
- Изработени първичен коментар-анализ и предложения за оценка; 
- Участие в дискусионни форуми за обсъждане резултатите от изследванията; 
- Попълнени 7 Контролни карти с показатели за оценка на местната система 
за почтеност. 
 

Проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“ 

Водеща организация: Сдружение 
“Асоциация прозрачност без 
граници” 
Партньор: Фонд за превенция на 
престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: 
Финансиран в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в 
България по финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-
2014 г. 

 
Период на изпълнение: 1.05.2015 г. – 30.09.2015 г. 
Резултат: Проектът е едногодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без 
граници”, която се осъществява от началото на ноември 2014 година.  
Инициативата е създадена в отговор на необходимостта от развитие на 
капацитета на структурите на гражданското общество за системно наблюдение 
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работата на контролните институции и за установяване на ефективно 
взаимодействие между гражданско общество и публични институции в две 
ключови области: екология и градоустройство – опазване на околната среда 
във връзка с градоустройствени дейности; социални грижи за деца в риск. За 
изтеклата година Фонд - ИГА подготви доклад от наблюдението в Община 
Пазарджик на дейността на институции на местно и регионално ниво в област 
екология: Предпазване от наводнения и поддържане проводимостта на реките. 
 
 
Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ 

 
Водеща организация: Фонд за 
превенция на престъпността - 
ИГА 
Източник на финансиране: 
Норвежки финансов механизъм 
2009-2014 по Програма BG15 
„Корекционни услуги, 
включително без прилагане на 
мерки за задържане“ 
Продължителност на проекта: 
2.04.2015 - 30.04.2016 г. 
Резултати: Основната цел на 
проекта е да подобри 

практическите умения и знания на пробационните служителите в България 
съобразно най-добрите европейски стандарти. Целева група на проекта са 
служителите в пробационните служби.  През 2015 година бе извършено 
следното: 

- Изготвена Методика за провеждане на фокус група; 
- Проведени 10 фокус групи в градовете Пазарджик, Пловдив, Варна, 

Бургас, Сливен, Русе, Ловеч, Плевен, София и Велико Търново, с общо 
99 участици; 

- Проведено проучване с анонимна анкетна карта, обхващащо 215 
пробационни служители от цялата страна; 

- Проведени полуструктурирани 27 интервюта с началници на 
пробационни служби и 13 лица на ръководни позиции в системата; 

- Изготвен доклад от всички проучвания; 
- Извършен преглед на съществуващите програми за обучение на 

пробационни служители; 
- Изготвен Сравнителен анализ на действащите програми с 

международните стандарти; 
- Направен преглед на обучителните модели в рамките на CEP 

(Confederation of European Probation) 
- Изготвен общ доклад, включващ обобщение на основните данни от 

прегледите и проучванията на програмите и направени препоръки към 
изготвянето на бъдещи програми; 

- Разработена Концепция за обученията на пробационните служители, 
създадени в рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по 
пробация“, въз основа на докладите от Дейност 1 и Дейност 2; 
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- Разработени учебни програми, Ръководство на обучители и Наръчник за 
обучаеми; 

- Разработен „План за информиране и публичност“; 
- Създадена специализирана уебстраница на проекта; 
- Проведена встъпителна пресконференция с 30 участници през май 2015; 
- Издадена Информационна дипляна. 

 
Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско 
интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ 

 
Водеща организация: Фонд за 
превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: 
Норвежки финансов механизъм 2009-
2014 по Програма BG15 „Корекционни 
услуги, включително без прилагане на 
мерки за задържане“ 
Продължителност на проекта: 
2.04.2015 - 30.04.2016 г. 
Резултати: Основна цел на проекта е 
да повиши капацитета на персонала в 
местата за лишаване от свобода за 

прилагане на специализирани програми за превъзпитание. Целеви групи са 
служители от всички затвори на България, общо 50 души, основно инспектори 
по социално-възпитателна дейност, психолози и психиатри. През 2015 година 
бе извършено следното: 

- Изготвена Методика за провеждане на фокус група; 
- Проведени 13 фокус групи във всички затвори в страната; 
- Попълнени 115 анонимни анкетни карти на служители в затворите; 
- Доклад от прегледа на обучителните програми на служителите; 
- Доклад от прегледа на специализираните програми за лишени от 

свобода; 
- Пресконференция за началото на проекта; 
- Издадена информационна дипляна; 
- Общ доклад от Дейност 1;  
- Разработена Програма за лишени от свобода с ниско интелектуално 

ниво; 
- Ръководство към Програмата за лишени от свобода с ниско 

интелектуално ниво; 
- Разработена Програма за лишени от свобода с психични проблеми; 
- Ръководство към Програмата за лишени от свобода с психични 

проблеми; 
- Създадена Концепция на учебните програми; 
- Наръчник за прилагане на специализираните програми; 
- Критерии за подбор на обучители; 
- Създадена специализирана уеб-страница на проекта. 
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VI. ИЗДАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
 

Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни 
модели на социални предприятия” 

 
 
 
 
 
 
Наръчник за прилагане на  иновативни модели  на 
социални предприятия за правонарушители 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект „Ново работно място” 

  
 
 
 
 
Информационна брошура за представяне резултатите от 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект „Срещу невидимото насилие” 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дипляна                                                    Плакат 
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Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” 
 
 
 
 
 
 
 
Дипляна 
 
 
 
 
 

 
 
Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско 
интелектуално ниво и лица с психични проблеми”. 

 
 
 
 
 
 
 
Дипляна 
 
 
 
 
 
 

 
 
Публикации в сайта на организацията: новини и резюмета на проекти 
41 - на български език 
41 – на английски език 
 
 
VІI. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАРТНЬОРСТВА 

 
Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в: 
- Европейска организация по пробация (CEP); 
- Национална мрежа за децата; 
- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието; 
- Асоциация на социалните предприятия в България; 
- Национален алианс за социална отговорност. 
  
Стратегически международни партньорства 

o Британско министерство на правосъдието; 
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o Европейска организация по пробация – СЕР; 
o Унгарско министерство на правосъдието; 
o Министерство на правосъдието на Каталуния; 
o Латвийската пробационна служба; 
o Хit, Германия; 
o Университетите Кембридж, Оксфорд, Лондон, Великобритания, Аванс, 

Холандия; 
o WORK WISE, Холандия; 
o КОЕУР, Ил Пиопо и Джанкарло Сиани, Италия; 

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

наказанията” Министерство на труда и социалната политика;  
 Национален център по наркомании;  
 Общините Пловдив, Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Велинград, 

Батак, Панагюрище, Сливен;  
 Национален институт на правосъдието;  
 Окръжен съд – Пазарджик и Пловдив;  
 Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол;  
 Областните звена по изпълнение на наказанията в Пловдив, Пазарджик, 

Враца, Плевен, Благоевград, Кърджали, София  
 

 

VІІI. Донори. 
 

Настоящи: 
- Фондация „ОУК”, Швейцария; 
- УНИЦЕФ, България; 
- Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на 
гражданското общество; 
- Фондация „Помощ на благотворителността в България” и Фонд „Старт ъп - 
подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация” 
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
 - Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез 
Министерство на здравеопазването; 
- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”; 
- Програма „ДАФНЕ” на Европейската комисия; 
- Министерство на правосъдието в България; 
- Община Пловдив, Община Пазарджик и Община Пещера – по изпълнение на 
договори за предоставяне на социални услуги; 
 
Донори, които са подпомагали организацията: 
- Фонд за демокрация на ООН; 
- FCO - Global Opportunity Fund; 
- Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP; 
- Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското общество", 
Програма ФАР - АКСЕС и Програма "Социална интеграция" на МТСП; 
- Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в България; 
- Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България; 
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- Британски съвет, София; 
- Програма „Леонардо да Винчи” и Програма "Сократ - Грюндвиг 2" на ЕС; 
- Институт "Отворено общество" 
- Фондация "Център за изкуства Сорос" 
- UNAIDS; 
- Държавна агенция за младежта и спорта; 
- Британско министерство за международно развитие; 
- Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа; 
- Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права"; 
- Институт за регионално и международно изследванe; 
- Международния център за малцинствата и културните взаимодействия; 
- CRS - Католически служби за помощ, България. 


