ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА
ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ“

На 14 юни 2019г. Министерството на правосъдието проведе заключителна пресконференция по
проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“, който се реализира с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
На събитието присъстваха заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов,
главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ гл. комисар Васил
Миладинов, комисар Юлиян Шемширов – началник отдел „Социални дейности и възпитателна работа
с правонарушителите“ в ГДИН, представители на фирмата-изпълнител, която по договор има
задължения за доставка, инсталиране, внедряване и гаранционна поддръжка на системата.
Зам.-министърът на правосъдието проф. Проданов заяви, че електронното наблюдение е било
формулирано в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража през 2016 г., а от средата
на тази година вече е реалност. Той подчерта, че това се дължи на последователните усилия на
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ръководството на Министерството на правосъдието и на Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията". „Системата за електронен мониторинг е собственост на Главна дирекция "Изпълнение
на наказанията" и по този начин ведомството разполага с относително пълен контрол върху нея",
обясни още проф. Проданов.
"Модернизацията на пенитенциарната система е стратегическа цел. Чрез нея се осъществява
по-ефективен контрол върху лишените от свобода и се дава възможност за по-ефективно
приобщаване в обществото, тъй като с устройствата - т.нар. "гривни", лицата те не се отдалечават от
семействата и местоработата си", добави главен комисар Миладинов.
Лицата, които подлежат на наблюдение, са три категории - лишени от свобода, които са
настанени в затворнически общежития от открит тип, лица с наложени пробационни мерки
"ограничение в свободното придвижване" и "задължителна регистрация по настоящ адрес", както и
лица с наложена мярка "домашен арест".
Комисар Шемширов поясни, че общо осигурените устройства са 250, а към момента 12
правонарушители са поставени под електронно наблюдение. Профилът на лицата, поставени под
електронен мониторинг, показва, че те са на възраст между 18 и 40 години. По-голямата част от тях са
извършили престъпления против личността и против собствеността, а две от лицата са осъдени за
общоопасни престъпления. Десет от лицата са поставени под 6-месечен електронен мониторинг,
какъвто е максималният срок.
На пресконференцията бяха оповестени и допълнителните поддейности по проекта: проведено
е обучение от 16 обучители, обучени са допълнително 198 служители – ръководен и експертен състав
от териториалните служби на ГДИН за работа със системата. Доставени са 29 Системи за видеонаблюдение/ в 28 Районни служби „Изпълнение на наказанията“ и 1 Контролен център /, които ще
осигурят по-висока ефективност и сигурност на пробационните служители, прилагащи електронното
наблюдение.
Проектът, който се изпълнява от Министерството на правосъдието в партньорство с Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“, включва още и разработване на Стратегия за развитието на
пенитенциарната система в България за периода до 2025 г.
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