ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА
В
МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 43, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

2011 г. - 2013 г.

Основна цел:
Подобряване на условията на бит и живот в пенитенциарните заведения, и осигуряване минимална
жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв. м. в тригодишен срок
За постигането на основната цел на програмата се определят следните приоритети и дейности за
реализирането им:
Приоритет І. Привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в местата за лишаване от свобода в
съответствие с международните стандарти, относно местата за задържане и Европейските правила за
затворите чрез разширяване и модернизиране на материалната база на пенитенциарната система
Дейности

Очаквани резултати

Отговорни
институции/партньо
ри

Срок

Средства
(общо)

Източници на
финансиране

/в лева/
1. Изготвяне на аналитичен доклад за
състоянието на материалната база на
местата за лишаване от свобода и
идентификация на приоритетните за
решаване проблеми и насоченост на
инвестициите през периода 2011 – 2013г.;
2. Концепция за изграждане на нови
пенитенциарни заведения в региона,
обхващащ областите Русе, Разград,
Силистра, Шумен и В. Търново в Северна
България и
в региона, включващ
областите Хасково, Смолян и Кърджали в
Южна България.
3.Финализиране
преговорите
със
Столична
община
относно
предоставянето
на
терен
за
строителството на нов затвор в района
столицата

Идентифициране на
приоритетните обекти в
периода 2011– 2013 г. и
планиране на целеви
финансови ресурси за
изграждането и
реконструкцията им
Начало на целенасочена
държавна политика за
изграждане на нови места за
лишаване от свобода,
конкретизация на новите
обекти, начина на изграждане
и механизма на
финансирането им.
Обективизиране на
подходящия терен за
разработване на
техническото задание за нов
затвор

Работна група на
Министерството на
правосъдието (МП)

м. октомври
2009г
/изпълнено/

Не са
необходими
допълнителни
средства.

Не е необходим

Работна група на МП
и ГД „Изпълнение на
наказанията” (ГД
„ИН”).

31.10. 2010г.

Не са
необходими
допълнителни
средства.

Не е необходим

МП, ГД „ИН” и
Столична община

30.09. 2010г.

Не са
необходими
допълнителни
средства.

Не е необходим

2

4. Изготвяне на техническо задание, за
строителство на нов затвор в района
около
столицата
с капацитет за
настаняване до
2000
лишени от
свобода

База за разработка на идеен
проект за строителството на
новия затвор

5. Разработване на идеен проект
строителство на нов затвор

Предпоставка за възлагане по
реда и при условията на
Закона
за
обществените
поръчки
проектирането и
строителството
на новия
затвор
Изграждане на нов затвор,
изцяло
съответстващ
на
международните стандарти,
относно местата за задържане
и Европейските правила за
затворите. Гарантиране на
минимална жилищна площ от
4 кв..м. на един лишен от
свобода в новия затвор.

за

6. Строителство на нов затвор
в
района около Столицата, с капацитет
за настаняване до 2000 лишени от
свобода – І-ви етап 2011– 2013г.

7. Анализ на изпълнението на пред
проектните и проучвателни дейности,
свързани с изграждането на нов затвор
край
гр. Варна
и изготвяне на
предложение относно бъдещото му
строителство

Работна група от МП
и ГД „ИН”

30.04. 2010г. за
техническото
задание

Не са
необходими

Не е необходим

500 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

10 500 000
500 000
1 000 000
9 000 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

/Изпълнено/

Осигурен
механизъм
за
обективна
оценка
необходимостта
от
изграждане на ново място за
лишаване от свобода в
Североизточния район на
страната

Работна група от МП
и ГД „ИН”

30.09. 2011г. за
идейния проект

МП и
ГД „ИН”

2011 – 2013г.
2011г.
2012г.
2013г.

Експертен технически
съвет при МП и
Работна група от ГД
„ИН”

31.05.2011г.

Не са
необходими

Не е необходим
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8. Изготвяне на техническо задание за
строителство на нов затвор с капацитет за
настаняване до 1000 лишени от свобода в
района на сегашния затвор в гр. Плевен и
предложение за идеен проект и финансиране.

Осигурена техническа
готовност за стартиране на
процедура за възлагане на
проектиране и строителство
на нов затвор в Северен
централен район на страната

Работна група от
МП и ГД „ИН”

30.06.2011г.

9. Основен ремонт и изграждане на
санитарни възли в корпуса на затвора гр.
Стара Загора

Привеждане на битовите и
санитарно
хигиенните
условия
в
затвора
в
съответствие
с
международните стандарти
за третиране на лишените от
свобода.
Преодолявяне
пренаселеността в затвора и
подобряване условията на
бит и живот на лишените от
свобода

ГД „ИН”

2011 -2012г.

10. Преустройство на сграден фонд,
собственост
на
Министерството
на
правосъдието в района на с. Дебелт за
нуждите на ново затворническо общежитие
към затвора гр. Бургас, с капацитет за
настаняване до 450 лишени от свобода
.
11. Основен ремонт и реконструкция на
затворническо общежитие в с. Разделна към
затвора гр. Варна.

12. Преустройство на сграден фонд, бивш
военно
животновъден
комплекс,
собственост
на
Министерството
на
правосъдието за
нуждите на
ново
затворническо общежитие към затвора гр.
Враца, с капацитет за настаняване до 150
лишени от свобода

Подобряване условията на
бит и живот на лишените от
свобода

Преодолявяне
пренаселеността в затвора и
подобряване условията на
бит и живот на лишените от
свобода

ГД „ИН”

ГД „ИН”

ГД „ИН”

Не са
необходими
средства.

1 270 000

2011г.

700 000

2012г.

570 000

2011 -2012г.

1 025 000

2011г.

600 000

2012г.

425 000

2011 -2012г.

1 025 000

2011г.

600 000

2012г.

425 000

2012 - 2013г.

380 000

2012г.

180 000

2013г.

200 000

Не е необходим

Субсидия от
Републиканския
бюджет

Субсидия от
Републиканския
бюджет

Субсидия от
Републиканския
бюджет

Субсидия от
Републиканския
бюджет
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Субсидия от
Републиканския
бюджет

13. Преустройство на три етажа от
съществуваща сграда в
с. Самораново
за
затворническо общежитие към затвора
Бобов дол, с капацитет за настаняване до 80
лишени от свобода
и обособяване на
специално отделение за лица с физически
увреждания
и проблемно здравословно
състояние

Подобрени условия на бит и
живот особено за лишените
от свобода с физически
увреждания и проблемно
здравословно състояние

14.Изграждане на ново общежитие от
открит
тип към
затвора гр. Ловеч с
капацитет за настаняване до 200 лишени от
свобода

Увеличен капацитет на
затвора за настаняване на
лишени от свобода и
преодоляване на
пренаселеността

15. Изготвяне на техническо задание за
преустройство сегашната сграда на затвора
гр. Плевен в затворническо общежитие от
открит тип и предложение за разработване на
идеен проект и финансиране

Осигурена техническа
готовност за стартиране на
процедура за възлагане на
проектиране и строителство на
ново затворническо
общежитие

ГД „ИН”

2012 г.

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

16. Изграждане на общежитие от открит тип
с капацитет до 100 лишени от свобода към
затвора Варна, които ще бъдат трудово
ангажирани

Преодолявяне
пренаселеността в затвора и
повишаване ръста на грудова
заетост на лишените от
свобода

ГД „ИН”

2013г.,

300 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

ГД „ИН”

2012 – 2013г.

500 000

2012г.

100 000

2013г.

400 000

Проектна
готовност
ГД „ИН”

2013г.

500 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет
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17. Изграждане на отделение от открит тип
за настаняване до 150 лишени от свобода към
затвора Белене и увеличаване капацитета на
затвора до 1000 човека

Преодолявяне
пренаселеността в затвора и,
увеличаване капацитета му
и подобряване условията на
бит и живот на лишените от
свобода

ГД „ИН”

18. Изграждане на дом за непълнолетни
момичета към затвора гр. Сливен

Създаване на подходящи
условия за настаняване и
оказване поправително
въздействие на
непълнолетни момичета

ГД „ИН”

19. Преустройство сградата на бившата
болница на затвора гр. Ловеч в следствен
арест

Изграждане на арест в
съответствие с
международните стандарти
относно местата за задържане

20. Изграждане на нов арест въз основа
преустройство и реконструкция на бивша
сграда на КАТ гр. Габрово

21. Изграждане на нов арест и пробационна
служба въз основа на преустройство и
реконструкция на сграда на бившо военно
поделение в гр. Шумен

Изграждане на арест в
съответствие с
международните стандарти
относно местата за задържане

Изграждане на арест в
съответствие с
международните стандарти
относно местата за задържане

ГД „ИН”

ГД „ИН”

ГД „ИН”

2013 г.

2013 г.

2011 г.- 2012г.

400 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

400 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

1 300 000

2011г.

800 000

2012г.
Проектна
готовност

500 000

2012 – 2013г.

800 000

2012г.

300 000

2013г.
Проектна
готовност
2011- 2013г

500 000
1 500 000

2011г.

300 000

2012г.

500 000

2013г.
Проектна
готовност

700 000

Субсидия от
Републиканския
бюджет

Субсидия от
Републиканския
бюджет

Субсидия от
Републиканския
бюджет
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22. Изготвяне на инвестиционна програма за
2011г. диференцирано по обекти на
териториални служби на ГД „ Изпълнение на
наказанията”, изготвяне на периодичен отчет
за степента на изпълнението и мерки за
оптимизирането й.
23. Оценка за степента на привеждане на
пенитенциарните заведения в съответствие
с международните стандарти относно
местата за задържане и Европейските
правила за затворите.

Ежегодна конкретизация на
обектите, които ще бъдат
включени в Поименните
списъци за капиталови
разходи на ГД „ИН” и
осигурен механизъм за
оценка на степента на
изпълнението им
Осигурен механизъм за
оценяване степента на
реализиране целите на
Програмата.

ГД „ИН”

Работна група от
МП и ГД „ИН”

ежегодно

В зависимост от
прогнозната
стойност на
включените в
проекта обекти

Субсидия от
Републиканския
бюджет

30.11. 2013г.

Не са
необходими

Не е необходим

Приоритет 2. Намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения и създаване на условия за
хуманно третиране на правонарушителите чрез ефективно прилагане на новата законодателна уредба на
дейността по изпълнение на наказанията
Дейности

Очаквани
резултати

Отговорни
институции/партньори

Срок

Средства
(общо)

Източници на
финансиране

/в лева/
1. Разработване на проект за прилагане на
стандарт „минимална жилищна площ за един
лишен от свобода”

Унифициране нормите за
жизнено пространство на
един лишен от свобода в
българските пенитенциарни
заведения с международните
стандарти

Работна група от ГД
„ИН”

31.03. 2011г.

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

2. Разработване на проект за прилагане
стандарт за битовите и санитарнохигиенните условия и норми в жилищните и
общите помещения на лишените от свобода;

Прилагане на нормативи, на
които трябва да отговарят
жилищните и общите
помещения в местата за
лишаване от свобода, с оглед
въвеждане на по-високи
изисквания към условията на
бит и живот

Работна група от ГД
„ИН”

31.03. 2011 г.

Не са
необходими
средства.

Не е необходим
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3. Увеличаване относителния дял на
лишените
от
свобода,
изтърпяващи
наказания в заведенията от открит тип
спрямо общия брой на осъдените лица

Ограничаване
пренаселеността в затворите и
регулиране на
затворническата популация

4. Разширяване приложното поле на условно
предсрочното освобождаване и помилването,
със засилено поставяне на
предсрочно
освободените лица под наблюдение и
контрол от органите на пробационната
система с цел, тези механизми на
въздействие да бъдат по-ефективни;

Ограничаване
пренаселеността в затворите и
регулиране на
затворническата популация
Ефективен контрол върху
поведението на осъдените на
пробация.

5.
Разширяване
приложението
на
наказанието пробация към групата на
извършителите на престъпления, които не са
тежки по смисъла на НК, доминираща
спрямо общия брой на осъдените лица чрез
въвеждане на електронното наблюдение,
като нова пробационна мярка;

Не е необходим

Комисиите по
изпълнение на
наказанията по чл. 73,
ал.1 от ЗИНЗС в
затворите.
Органите на съдебната
власт ,
Органите на съдебната
власт ,
Комисиите по
изпълнение на
наказанията по чл. 73,
ал.1 от ЗИНЗС в
затворите.

Постоянен

Не са
необходими
средства.

Постоянен

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

Ограничаване
пренаселеността в затворите и
регулиране на
затворническата популация
Ефективен контрол върху
поведението на осъдените на
пробация

Органите на съдебната
власт ,

Постоянен

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

6. Подобряване взаимодействието на
Министерството
на
правосъдието
с
Върховната
касационна
прокуратура,
Върховния касационен съд, Народното
събрание и Президентството на Република
България

Създаване на условия за
разширяване приложното
поле
на
наказанието
пробация,
условното
предсрочно освобождаване
и помилването при засилен
контрол и ангажираност на
държавните и съдебните
органи
в
наказателноизпълнителната дейност.

Министерството на
правосъдието , Органите
на съдебната власт и
Президентството

Постоянен

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

7.
Укрепване
взаимодействието
на
пенитенциарната система с институцията на
Омбудсмана на Република България и
правозащитните органи и неправителствени

Мониторинг върху дейността
на органите по изпълнение на
наказанията от страна на
Омбудсмана на Р. България.
Пълна прозрачност в работата
и ангажиране на различни
институции с наказателноизпълнителната дейност.

Министерството на
правосъдието и ГД „ИН”

Постоянен

Не са
необходими
средства.

Не е необходим

организации.

Омбудсмана на
Република България;
Правозащитни органи и
неправителствени
организации.
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8. Разширяване на ефективността на работа
с
правонарушители
чрез
тясно
сътрудничество с партньорски организации
и институции.

9. Преразпределение на лишените от свобода
за изтърпяване на наказанията в изградените
нови затвори и затворнически общежития

Създаване и утвърждаване на
ефективно партньорство с
институции и
неправителствени
организации, имащи
отношение към наказателноизпълнителната дейност
Въвеждане на електронното
проследяване като
пробационна мярка.
Привеждане условията на бит
и живот в местата за
лишаване от свобода, в
съответствие с европейските
стандарти и осигуряване
минимална жилищна площ от
4 кв. м. на един лишен от
свобода

Министерството на
правосъдието и ГД
„ИН”

Постоянен

Не са
необходими

В рамките на
утвърдените
бюджетни
кредити на ГД
„ИН”
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Не са
необходими
допълнителни
средства.

В рамките на
утвърдените
бюджетни
кредити на ГД
„ИН”

Неправителствени
организации
ГД „ИН”

Необходими бюджетни средства за капиталови разходи в периода 2011 – 2013 година в размер на 20 400 000 лв.
Разпределение на субсидията от Републиканския бюджет по години: 2011г. – 4 000 000 лв.; 2012 г. – 4 000 000 лв. ; 2013 г. – 12 400 000 лв.
Реализирането на Програмата в периода 2011 – 2012г. не налага допълнителни финансови ресурси и ще се изпълнява в рамките на утвърдените бюджетни кредити за капиталови разходи на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията” – юридическо лица към министъра на правосъдието. С тригодишната бюджетна прогноза 2011-2013 г. и утвърждаването на разходния таван на Министерството на
правосъдието за 2013г. са предвидени необходимите 12 400 000 лв. за капиталови разходи на ГД „ИН”.
ЗАБЕЛЕЖКА: За строителството на нов затвор в района около столицата в периода от 2011г. до 2013г. са предвидени целево 11 млн. лв., от които 1 млн. лв. през 2011г., 1 млн. лв. през 2012г. и 9 млн.
лв. през 2012 г. За следващия етап на строителството, разчети ще се направят с утвърждаването на новите разходни тавани на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

ЗА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ХРИСТО АНГЕЛОВ
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