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ДО          
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       
 ХИСАРЯ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Гатьо Султанов-Председател на Общински съвет-Хисаря, 
 
 
ОТНОСНО: Създаване на Наблюдателна комисия съгласно чл. 170 от ЗИНЗС /Закона 
за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към Общински съвет-Хисаря 
и приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

1. Във връзка с организиране дейността на Общински съвет- Хисаря и съгласно 
чл. 170 от ЗИНЗС, предлагам да се създаде Наблюдателна комисия към Общински 
съвет – Хисаря. С чл. 170, ал.1 от ЗИНЗС се предвижда работата по ресоциализацията 
на лишените от свобода да се подпомага от представители на наблюдателни комисии. 
Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ 
регламентира чрез чл. 170, ал. 2 създаването на наблюдателни комисии към Общинския 
съвет, като в състава на комисията се включват пробационен служител и представител 
на затвора или поправителния дом.  

След кореспонденция с ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията”, Затвора, град Пазарджик, е получен отговор с вх. № 288/05.10.2016 г., че 
за представител на Затвор-Пазарджик е определен да бъде включен в състава на 
Наблюдателната ни комисия – Пенка Василева Попчева, ст. инспектор „Пробация”.  

По повод на наше запитване с изх. № 238/25.07.2016г. е постъпил отговор от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Областна служба „Изпълнение на 
наказанията”, гр. Пловдив, с вх. № 275/20.09.2016г., че за представител на ОС 
”Изпълнение на наказанията”, е определен да бъде включен в състава на 
Наблюдателната ни комисия – Стефан Иванов Ириков, Инспектор в сектор „Пробация” 
на ОС”ИН”. 

Наблюдателните комисии осъществяват обществен контрол на дейността на 
местата за лишаване от свобода; подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода 
чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; правят предложения 
за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически 
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заведения от по-лек или по теък тип или за условно предсрочно освобождаване, правят 
предложения и дават мнения по искания за помилване; подпомагат семействата на 
лишените от свобода; съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на 
освободените от местата за лишаване от свобода. 

 Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване 
от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им 
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за 
лишаване от свобода.  

Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за 
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или 
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на 
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".  

Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.  
2. Във връзка с регламентиране на дейността на създадената Наблюдателна 

комисия, е необходимо приемането на Правилник за организацията и дейността на 
наблюдателната комисия при Общински съвет Хисаря.     
 Ето защо предлагам на Вашето внимание за утвърждаване проект на Правилник 
за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет Хисаря. 

 2.1. Причини и мотиви за приемане на  Правилника са следните: 

- Приемане на Правилника за организацията и дейността на Наблюдателната 
комисия при Общински съвет Хисаря, се налага с оглед необходимостта от 
регламентиране на дейността на комисията в съответствие с чл. 170 и 171 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

2.2. Цели, които се поставят с приемането на Правилника: 

- Подобряване работата на Наблюдателната комисия чрез регламентиране на 
целите, основните задължения и правомощията й. 

  - Синхронизиране нормативните документи на Общински съвет Хисаря с 
националното законодателство. 

2.3.Очаквани резултати от приемане на Правилника: 

- Подобряване работата на Наблюдателната комисия, осигуряване на по-
ефективна помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени 
от затвора и осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото. 

  3.3.Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: 

    - За приемането на Правилника не са необходими финансови средства. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  
Р.България: 

Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство и със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 



На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 
Правилника е публикуван на интернет страницата на Община Хисаря . 

 
 
Дами и господа общински съветници, 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.170 и 171 от 
ЗИНЗС, предлагам Общински съвет Хисаря да вземе следното  

 
 
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Създава Наблюдателна комисия в състав - председател и членове, както 
следва: 

 
Председател:  
Гатьо Тодоров Султанов, Председател на Общински съвет – Хисаря; 

 
Членове:  
1. Пенка Василева Попчева, ст. инспектор „Пробация”, представител на Затвор-

Пазарджик. 
2. Стефан Иванов Ириков, Инспектор в сектор „Пробация”,представител на 

Областна служба”Изпълнение на наказанията”. 
3.Даниела Николова – Началник отдел”Административно обслужване”, секретар 

на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни; 

4. адв. Елена Кожухарова – Юрист на Община-Хисаря. 
 
2. Приема  Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия 

при Общински съвет Хисаря. 
 
 

 
 С уважение, 
 

ГАТЬО СУЛТАНОВ 
Председател на Общински съвет-Хисаря 

 


