ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА
КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО
Наблюдателната комисия е създадена на основание чл. 48, ал. 1 от
закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 170 и
171 от закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, чл.
25, ал. 1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет и
решение № 15 / 28. 09. 2016 г.по т. 2 на Общински съвет гр. Болярово.
I.ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ:
Да координира дейността на органите и организациите, които биха
могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на
правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и
осъдени на „Пробация“ лица, с цел тяхната ресоциализация и интеграция в
обществото.
Да привлича и ангажира обществото да участва активно в
превенцията на престъпността.
II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА
КОМИСИЯ:
Осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или
превъзпитаването на лишените от свобода;
1.Подпомага администрацията на затвора във възпитателната работа с
лишените от свобода;
2.Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни
затворници;
3.Прави предложения и дава мнения за помилване;
4.Участва със свой представител в комисията по чл. 17 от Закона за
изпълнение на наказанията;
5.Подпомага семействата на лишените от свобода, включително при
възпитанието на децата;
6.Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на
освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното
поведение и правилно развитие;

III.СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ:
Съставът на Наблюдателната комисия е утвържден от Общински
съвет Болярово с решение № 15 / 28. 09. 2016 г.по т. 2 на Общински съвет
гр. Болярово.
Председател – Мария Маринова – Общински съветник и председател на
комисията
Членове:
Стойко Иванов – районен прокурор в районна прокуратура гр. Елхово
Илияна Вълчева – инспектор „ пробация“ в звено Елхово на ОС „ИН“ гр.
Ямбол
Георги Дженков – работещ по договор за правна помощ към община
Болярово
Стефка Стефанова Палова – ст. експерт филиал Болярово, към Дирекция „
Бюро по труда“ гр. Елхово
IV.МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
1. Посещаване на местата за лишаване от свобода , разглеждане на
следните принципи.
1.1.
Недвусмислено поведение.
1.2.
Уважение към персонала.
1.3.
Уважение към лишените от свобода.
1.4.
Проверка на информацията.
1.5.
Предварителна беседа с началника на затвора.
1.6.
Изследване на документацията по регистрация.
1.7.
Обиколка в затвора.
1.8.
Беседи с лишените от свобода.
1.9.
Беседа в група.
1.10. Индивидуални разговори.
1.11. Избор на място за провеждане на беседи.
1.12. Избор на лица с които да се провеждат беседи.
1.13. Провеждане на беседа.
1.14. Беседа със затворническия персонал.
1.15. Доклад.
2.Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.
3.Препоръки.
4.Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.
4.1.Подпомагане в трудова заетост.
4.2.Повишаване на образователната степен.
4.3.Работа с психолог.

4.4.Наблюдения социалната среда и контакти с обществото.
4.5.Съвместни срещи и беседи с близките.
4.6.Подпомагане на семейството.
5. Предложения за изменение на режима.
5.1.Анализ на информацията след посещението.
5.2.Анализ на беседата с лишения от свобода.
5.3.Конкретни предложения за преместване на по- лек или по-тежък
режим.
5.4.Предложения за условно предсрочно освобождаване.
5.5.Предложения и мнения по искания за помилвания.
6. Предназначение на отчета.
Отчетът се изготвя за ръководството на затвора и се обнародва. Членовете
на наблюдателната комисия трябва да имат убедеността, че съдържанието
на публичните изявления и отчетите няма да подложат на опасност лицата,
с които са се срещали представителите на наблюдателната комисия.
V.ИЗДРЪЖКА:
На основание чл. 170, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията,
издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет
Болярово.
VI.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Заседанията на наблюдателната комисия се провеждат в сградата на
Община Болярово.При необходимост заседанията се провеждат и на други
определени от самата комисия места.
VII.ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
Веднъж на три месеца, при необходимост се насрочва извънредно.
В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото
заседание.
Правилникът е приет на заседание на наблюдателната комисия и одобрен
от Общински съвет Болярово с решение № 214 от 27.02.2017 г.

