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                                             ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ  

От март 2015 г. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен 

институт по медиация“ (БРТИМ) стартира изпълнението на проект 

"Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването 

от свобода", финансиран по договор № 93-00-133/12.03.2015 г. по Малка 

грантова схема на Програма BG 15 "Корекционни услуги, включително без 

прилагане на мерки за задържане" на Норвежкия финансов механизъм 

2009-2014, с Програмен оператор Министерство на правосъдието. 

Проектът ще се реализира в партньорство със Сдружение "Институт 

за решаване на конфликти", София за срок от 12 месеца.  Експерти  по  

проекта са  проф. д-р  Добринка  Чанкова  и  х.ас. Елина  Попова  от 

Правно-историческия факултет  и  доц.д-р Николай Цанков  от Факултета  

по педагогика на ЮЗУ "Н. Рилски".   

Основната цел на проекта е подобряване дейността на системата за 

изпълнение на наказанията в Република България в съответствие с 

релевантните международни и европейски инструменти за прилагане на 

пробация и отклоняващи мерки като алтернатива на лишаването от свобода 

в сътрудничество с неправителствения сектор и заинтересованите страни.  

Специфичните цели на проекта са: 

-Улесняване достъпа на съдии и прокурори до европейските 

стандарти и материали относно предсъдебните доклади  и пробацията 

посредством проучване на опита на водещи страни като Норвегия и 

Унгария; 

-Подобряване на практическите умения и знания на съдии, прокурори 

и пробационни служители за увеличено прилагане на алтернативи на 

затвора; 

-Повишаване на осведомеността  по отношение прилагането на 

пробация и отклоняващи мерки сред заинтересованите страни и широката 

общественост. 
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Основната и специфичните цели на проекта са в съответствие в 

Очакван резултат 2 на Програмата.  

В реализацията на проекта ще бъдат включени като целеви групи 

съдии и прокурори от Русенски и Благоевградски съдебни райони и  

пробационни служители от Областни служби „Изпълнение на 

наказанията“ - сектор „Пробация” от Русе, Разград и Благоевград. 10 

пробационни служители от цялата страна ще бъдат обучени за обучители в 

рамките на проекта. 

 


