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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З  А  К  О  Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

(Обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г. бр. 62 и 120 от 2002 г. и бр. 61 от 2004 г.)


§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите “с осъдените на поправителен труд и задължително заселване” се заличават.
§ 2. В чл. 8а, ал. 2 след думите “поправителните домове “думата “затворнически” се заличава.
§ 3. Създава се чл. 12в:
“Чл. 12в. Чужденците, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, изтърпяват наказанието лишаване от свобода в затвори, поправителни домове и затворнически общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието.”
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите “местожителството им” се заменят с “постоянния им адрес”.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 след думата “комисия” се поставя запетая и се добавя “пробационен служител”.
§ 6. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
“(2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършват по ред, определен от министъра на правосъдието. 
(3) Министърът на правосъдието утвърждава списък на длъжностите на държавните служители, за които курсът за първоначална подготовка не е задължителен.
(4) Незавършилите успешно курсовете за първоначална професионална подготовка се уволняват на основание чл. 20, ал. 4 от този закон във връзка с чл. 253, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.” 
§ 7. В чл. 20з думите “на Националната полиция” се заменят с “по образец, цвят и”.
§ 8. В чл. 22г се създава ал. 3:
“(3) Началникът на затвора или поправителния дом може да изисква информация за личните данни на лишените от свобода от администраторите на лични данни по Закона за защита на личните данни.” 
§ 9. В чл. 27, ал. 2 думите “учениците в техникумите и средните професионално-технически училища” се заменят със “с учащите се в учебните заведения”.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) буква “б” се изменя така:
“б) свиждания – не по-малко от един път месечно;”
б) в буква “г” след думите “лични нужди” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) в буква “д” думите “за селищно и междуселищно избиране” се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. В чл. 42, буква “д” думите “и кореспонденция” се отменят.
§ 12. В чл. 60, ал. 1 след думата “работилници” се добавя “на територията”.  
§ 13. В чл. 64б ал. 2 се изменя така:
(2) “Финансовият резултат на държавно предприятие "Фонд затворно дело", пряко свързан с подобряването на условията в местата за изтърпяване на наказания, се освобождава от данъчно облагане.”
§ 14. В чл. 78 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата “налагат” се добавя “със заповед”.
2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
“(4) Заповедите за налагане на дисциплинарни наказания могат да се обжалват в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(5) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка и се оставя без разглеждане. 
(6) Главният директор на Главна дирекция “Изпълнение 
на наказанията” се произнася по жалбата в двуседмичен срок от постъпването й.
(7) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” разпореди друго.” 
§ 15. В чл. 78б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след  думите “се обжалва” се добавя “в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта”. 
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание, който е длъжен да я изпрати незабавно заедно със съответните материали в съда.”
3. Създава се нова ал. 4: 
“(4) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако съдът разпореди друго.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В чл. 94, ал. 1 изречение второ се изменя така:
“В състава им се включват пробационен служител, представители на общинските съвети, както и представители на синдикалните, на младежките и на други организации.”
§ 17. В чл. 108, ал. 1 думите “местожителството му” се заменят с “постоянния му адрес”.
§ 18. В чл. 115 думите “основните училища, техникумите и професионално-техническите училища” се заменят с “учебните заведения”.
§ 19. В чл. 118, ал. 1 думата “неограничено” се заличава. 
§ 20. Член 122 се изменя така:
“Чл. 122. (1) Непълнолетни, лишени от свобода, с добро поведение, след изтичане на срока по чл. 113 могат да бъдат настанени в общежития от преходен тип с решение на комисията по чл. 17.
(2) Непълнолетни, настанени в общежития от преходен тип, могат да работят извън района на общежитието и да бъдат награждавани с домашен отпуск.” 
§ 21. В чл. 123 се правят следните изменения:
1.  Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите “отделен отряд” се заменят с “отделна група непълнолетни”.
§ 22. В чл. 126 думите “общообразователните училища и на професионалните училища” се заменят с “учебните заведения”. 
§ 23. В чл. 129а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “незабавно” и  “щателен” се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Документите за самоличност на задържаните лица се изземват и съхраняват в следствения арест. При освобождаване на лицата документите им се връщат, а при превеждането им в затвор или поправителен дом – се изпращат на съответния началник.”
§ 24. В чл. 130, ал. 1 след думата “прокурор” съюзът “или” се заличава.
§ 25. В чл. 130г ал. 3 се изменя така:
“(3) Актовете по ал. 1 и 2 могат да бъдат обжалвани по реда на 
чл. 78б.”



§ 26. Глава тринадесета се изменя така:
“Глава тринадесета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ
Чл. 133. (1) Наказанието пробация се изпълнява от пробационни служби, които са териториални звена на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 
(2) Пробационните служби се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието, който осъществява  общото ръководство и контрола върху тяхната дейност.
(3) Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(4) Министърът на правосъдието определя:
1. структурата и щата на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
2. пределните звания за длъжност.
(5) За пробационните служители се прилагат разпоредбите на 
чл. 20 - 20и. 
Чл. 134. (1) Областните пробационни служби към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” организират и ръководят работата на пробационните служители в съдебния район на съответния окръжен съд. 
(2) В района на действие на съответния районен съд се създават пробационни съвети в състав:
1. председател – пробационен служител;
2. членове – представители на общините, районните управления на МВР, териториалните служби на здравеопазването, образованието и социалните грижи.
(3) В заседанието на пробационния съвет участва прокурор от съответната районна прокуратура без право на глас.
(4) За участие в заседанията на пробационния съвет могат да бъдат привличани представители на наблюдателните комисии, на неправителствени организации, общественици, религиозни деятели и доброволци, които изразяват становище.
(5) Поименният състав на пробационните съвети се определя от главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по предложение на председателите на областните пробационни служби.
Чл. 135. (1) Пробационният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Заседанията се провеждат, ако присъстват две трети от членовете на пробационния съвет.
(3) Пробационният съвет взема решения относно:
1. обектите, в които се изпълнява  безвъзмезден труд в полза на обществото;
2. подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на пробационната дейност;
3. изготвяне на предложения до съда по чл. 43а, ал. 2 и 3  от Наказателния кодекс;
4. изготвяне на становище до съответния прокурор за налагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 - 92 от Наказателния кодекс.
(4) Решенията на пробационния съвет се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете. 
Чл. 136. Окръжният прокурор упражнява надзор за законност върху дейността на пробационните служби и пробационните съвети по реда на Закона за съдебната власт.
Чл. 137. (1) Пробационните мерки се изпълняват по настоящия адрес на осъдения, а в случаите, когато този адрес е извън територията на Република България – по постоянния адрес.
(2) Местоизпълнението на пробационните мерки може да бъде променено със заповед на главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по молба на осъдения, придружена със становище на съответния пробационен служител. 
Чл. 138. (1) Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба. 
(2) Въз основа на получения съдебен акт пробационният служител съставя лично досие на осъдения и отчетна карта, екземпляри от които се изпращат в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
(3) Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място по местоизпълнение на наказанието и съответния началник на районното полицейско управление на МВР. В уведомителното писмо се отбелязват данни за осъденото лице, характерът на извършеното престъпление, размерът и видът на постановените от съда пробационни мерки.
Чл. 139. (1) В 3-дневен срок от получаването на съдебния акт пробационният служител призовава осъдения да се яви за изпълнение на наказанието.
(2) За начало на изпълнение на наказанието се счита денят на явяването на осъдения пред пробационния служител.
(3) При явяването пробационният служител съставя протокол, с който осъденият се уведомява за правата и задълженията му по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.
Чл. 140. В  двуседмичен срок от привеждането на присъдата в изпълнение пробационният служител е длъжен:
1. да направи оценка на личностните особености на осъдения и оценка за риска от извършване на нарушения и нови престъпления; 
2. да изготви индивидуална програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.
Чл. 141. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява чрез ежедневно явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно  лице.
(2) Задължителната регистрация по настоящ адрес се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.
“Чл. 141а. (1) Срещите на осъдения с пробационния служител се провеждат по график, утвърден от пробационния служител. Те се провеждат в пробационната служба, в жилището, което осъденият обитава, или на определено от пробационния служител място и са планирани, извънредни или по искане на осъдения.
(2) Извънредните срещи се провеждат по ред, определен от пробационния служител, за осъществяване на контрол по спазване изпълнението на пробационните мерки. Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответен полицейски служител или извършени съвместно с него. Когато се налага провеждането им след 22,00 ч. до 06,00 ч. сутринта, се уведомява районният прокурор.
(3) Ако срещата е поискана от осъденото лице, тя се провежда до 15 дни от поискването й.
Чл. 141б. (1) Пробационната мярка ограничаване свободното придвижване на осъдения може да включва:
1. забрана за осъдения да напуска жилището, което обитава,  за определен период от денонощието;
2. забрана да посещава посочените в присъдата места, райони и заведения;
3. забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение.
(2) Забраната за посещаване на посочените в присъдата места, райони и заведения се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител  и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР. 
(3) Забраната се обявява и на собствениците или длъжностните лица, отговорни за достъпа до определените от съда места, райони и заведения.
(4) Лицата по ал. 3, които улесняват осъдения да посещава местата, районите и заведенията по време на действие на забраната, носят административнонаказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Разрешение за напускане на населеното място се дава на осъдения от пробационния служител в следните случаи:
1. по причини от личен или обществен характер - за не повече от 
5 денонощия;
2. за настаняване на лечение;
3. за явяване на изпит в учебно заведение или във връзка със съдебни производства.
(6) При спешни случаи за лечение разрешението се дава от определено от пробационния служител длъжностно лице, което е длъжно да уведоми пробационния служител.


(7) Когато се налага отсъствието да продължи повече от 
10 денонощия, пробационният служител съгласува разрешението за напускане с районния прокурор.
(8) Изпълнението на пробационната мярка ограничаване свободното придвижване се контролира чрез проверки от пробационния служител или от определено от него длъжностно лице. 
Чл. 141в. (1) Курсовете за професионална квалификация съдействат за трудовата интеграция на осъдения, като се отчитат нуждите на пазара на труда и интересите на осъдените.
(2) Курсовете се организират от областната пробационна служба съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.
(3) Програмите за обществено въздействие са насочени към  изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение.
(4) Участието на осъдените в програми за обществено въздействие е задължително.
Чл. 141г. (1) Програмите за обществено въздействие са развиващи и корекционни.
(2) Ðàçâèâàùèòå ïðîãðàìè âêëþ÷âàò êóðñîâå çà îãðàìîòÿâàíå, ïðèäîáèâàíå íà óìåíèÿ çà íàìèðàíå íà ðàáîòà, èíñòðóêòèâíè áåñåäè ñ ïðåäñòàâèòåëèòå íà ñîöèàëíèòå ñëóæáè è ïîëèöèÿòà.
(3) Êîðåêöèîííèòå ïðîãðàìè ñà íàñî÷åíè êúì ïðîìÿíà íà íàãëàñèòå, öåííîñòèòå, ïîâåäåíèåòî íà îñúäåíèòå è çà ïðåîäîëÿâàíå íà çàâèñèìîñòè.
(4) Âêëþ÷âàíåòî â êóðñîâå ïî ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ ñòàâà ïðè îò÷èòàíå íà íóæäèòå è èíòåðåñèòå íà îñúäåíèòå.
×ë. 141ä. (1) Çà îðãàíèçèðàíåòî íà êóðñîâå çà ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ è ïðîãðàìè çà îáùåñòâåíî âúçäåéñòâèå ìîãàò äà áúäàò ïðèâëè÷àíè íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè è äîáðîâîëöè.
(2) Пробационните служби съвместно с неправителствени организации могат да участват в проекти за реализиране на пробационни програми и практики. 
(3) Ïðîáàöèîííèòå ñëóæáè ìîãàò äà ïîëçâàò ñïåöèàëèçèðàíè óñëóãè îò ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà çà ðàáîòà ñ îñúäåíè.
×ë. 141å. (1) Èçïúëíåíèåòî íà ïðîáàöèîííàòà ìÿðêà ïîïðàâèòåëåí òðóä ñå îðãàíèçèðà ïî ìåñòîðàáîòàòà íà îñúäåíèÿ îò ïðîáàöèîííèÿ ñëóæèòåë.
(2) Óäðúæêèòå îò âúçíàãðàæäåíèåòî ñå èç÷èñëÿâàò îò áðóòíîòî ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå íà îñúäåíèÿ, ïîëó÷åíî îò ñëóæåáíè è òðóäîâè ïðàâîîòíîøåíèÿ, õîíîðàðè è äðóãè.
(3) Êîãàòî îñúäåíèÿò áúäå óâîëíåí èëè ïðåìèíå íà äðóãà ðàáîòà, òîé óâåäîìÿâà íåçàáàâíî ïðîáàöèîííèÿ  ñëóæèòåë. Ïðè ïðåìèíàâàíå íà äðóãà ðàáîòà èçïúëíåíèåòî íà ïîïðàâèòåëíèÿ òðóä ïðîäúëæàâà ïî íîâàòà ìåñòîðàáîòà.
×ë. 141æ. (1) Èçïúëíåíèåòî íà ïðîáàöèîííàòà ìÿðêà áåçâúçìåçäåí òðóä â ïîëçà íà îáùåñòâîòî ñå îðãàíèçèðà îò ïðîáàöèîííèÿ ñëóæèòåë ñúâìåñòíî ñ äëúæíîñòíî ëèöå, óïúëíîìîùåíî îò êìåòà íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà èëè êìåòñòâî.
(2) Áåçâúçìåçäíèÿò òðóä ñå èçïúëíÿâà â îáåêòè, óòâúðäåíè îò ñúîòâåòíèÿ ïðîáàöèîíåí ñúâåò. Íå ñå ðàçðåøàâà ïîëàãàíåòî íà áåçâúçìåçäåí òðóä â ïîëçà íà ôèçè÷åñêè ëèöà, åäíîëè÷íè òúðãîâöè è òúðãîâñêè äðóæåñòâà,  ñ èçêëþ÷åíèå íà òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà ñ äúðæàâíî ó÷àñòèå íàä 50 íà ñòî.
(3) Áåçâúçìåçäíèÿò òðóä ìîæå äà áúäå ïîëîæåí â ïîëçà íà ãðàæäàíè, ïîñòðàäàëè îò ïðåñòúïëåíèÿ, ñ èçðè÷íî ñúãëàñèå îò òÿõíà ñòðàíà.
(4) Ïðè îïðåäåëÿíåòî íà îáåêòèòå, â êîèòî ñå èçïúëíÿâà áåçâúçìåçäåí òðóä, ñå îò÷èòàò òðóäîâèòå óìåíèÿ, êâàëèôèêàöèÿòà è  ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà îñúäåíèòå.
(5) Íà îñúäåíèÿ ñå âúçëàãà ðàáîòà äî 3 ÷àñà äíåâíî â èçâúíðàáîòíî âðåìå èëè çà ïúëåí ðàáîòåí äåí â åäèí îò ïðàçíè÷íèòå èëè ïî÷èâíèòå äíè.
(6) Ïî âðåìå íà ãîäèøåí îòïóñê èëè àêî îñúäåíèÿò å áåçðàáîòåí, ìîæå äà ìó áúäå âúçëîæåíà ðàáîòà çà íå ïîâå÷å îò 10 ðàáîòíè äíè.
(7) Íàäçîðúò âúðõó îñúäåíèòå ïî âðåìå íà ðàáîòà ñå îñúùåñòâÿâà îò ïðîáàöèîííèÿ ñëóæèòåë èëè îò îïðåäåëåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
×ë. 141ç. (1) Íà÷àëíèêúò íà îáëàñòíàòà ïðîáàöèîííà ñëóæáà îðãàíèçèðà âçàèìîäåéñòâèåòî ñ ìåñòàòà çà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà è ó÷àñòèåòî íà ïðîáàöèîííèòå ñëóæèòåëè â ðàáîòàòà íà êîìèñèèòå ïî ÷ë. 17 è íà íàáëþäàòåëíèòå êîìèñèè.
(2) Â ñëó÷àèòå íà óñëîâíî ïðåäñðî÷íî îñâîáîæäàâàíå ïî ÷ë. 70, 
àë. 6 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ íà÷àëíèêúò íà çàòâîðà èëè íà ïîïðàâèòåëíèÿ äîì èçïðàùà íà íà÷àëíèêà íà ñúîòâåòíàòà îáëàñòíà ïðîáàöèîííà ñëóæáà ïðåïèñ îò îïðåäåëåíèåòî íà ñúäà è õàðàêòåðèñòèêà íà óñëîâíî ïðåäñðî÷íî îñâîáîäåíèÿ, â êîÿòî ñå îòáåëÿçâàò ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè ïî âðåìå íà èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà.
(3) Âúç îñíîâà íà õàðàêòåðèñòèêàòà ñúîòâåòíèÿò ïðîáàöèîíåí ñëóæèòåë èçãîòâÿ ïðîãðàìà çà èçïúëíåíèå íà ïîñòàíîâåíèòå îò ñúäà ïðîáàöèîííè ìåðêè.
×ë. 141è. (1) Ïðîáàöèîííèÿò ñëóæèòåë âíàñÿ çà îáñúæäàíå â ñúîòâåòíèÿ ïðîáàöèîíåí ñúâåò îöåíêà çà ïîâåäåíèåòî íà âñåêè îñúäåí.
(2) Îöåíêàòà ñå ïðàâè íàé-ìàëêî âåäíúæ íà 6 ìåñåöà îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî.
×ë. 141ê. (1) Êîãàòî îñúäåíèÿò å èçòúðïÿë ìèíèìóì åäíà ÷åòâúðò îò îïðåäåëåíèÿ ðàçìåð íà íàëîæåíàòà ïðîáàöèîííà ìÿðêà è å ïîêàçàë ïðèìåðíî ïîâåäåíèå, ïðîáàöèîííèÿò ñúâåò ìîæå:
1. äà ïðîìåíè çàäúëæåíèåòî íà îñúäåíèÿ çà åæåäíåâíà ðåãèñòðàöèÿ ïî íàñòîÿù àäðåñ â çàäúëæåíèå çà ðåãèñòðèðàíå âåäíúæ  ñåäìè÷íî;
2. äà îòìåíè çàáðàíàòà çà íàïóñêàíå íà æèëèùåòî ñëåä 
22,00 ÷. ïðåç ïî÷èâíèòå è ïðàçíè÷íèòå äíè;
3. äà îòìåíè çàáðàíàòà çà íàïóñêàíå áåç ðàçðåøåíèå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî ïî ìåñòîæèâååíå ïðåç ïî÷èâíèòå è ïðàçíè÷íèòå äíè.
(2) Çà äîïóñíàòè îò îñúäåíèÿ íàðóøåíèÿ ïðîáàöèîííèÿò ñúâåò ìîæå äà âúçñòàíîâè ïúðâîíà÷àëíîòî ñúäúðæàíèå íà ïðîáàöèîííèòå ìåðêè.
×ë. 141ë. (1) Çà äîïóñíàòè íàðóøåíèÿ íà ïîñòàíîâåíèòå ïðîáàöèîííè ìåðêè îñúäåíèòå ìîãàò äà áúäàò íàêàçâàíè ñ:
1.	áåëåæêà ñ óñòíî ïðåäóïðåæäåíèå;
2. ïèñìåíî ïðåäóïðåæäåíèå çà ïðåäëîæåíèå çà çàìÿíà íà ïðîáàöèÿòà ñ íàêàçàíèå ëèøàâàíå îò ñâîáîäà.   
(2) Çàïîâåäèòå çà íàêàçàíèÿ ñå èçäàâàò îò ñúîòâåòíèÿ ïðîáàöèîíåí ñëóæèòåë ñëåä èçñëóøâàíå íà íàðóøèòåëÿ.
(3) Çàïîâåäòà çà íàêàçàíèå ìîæå äà ñå îáæàëâà ïðåä íà÷àëíèêà íà îáëàñòíàòà ïðîáàöèîííà ñëóæáà. Ðåøåíèåòî, ñ êîåòî ñå ïîòâúðæäàâà íàëîæåíîòî íàêàçàíèå, ìîæå äà ñå îáæàëâà â 7-äíåâåí ñðîê ïðåä ãëàâíèÿ äèðåêòîð íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà”, ÷èåòî ðåøåíèå å îêîí÷àòåëíî.

Чл. 141м. (1) Осъдените на пробация имат право на молби, жалби, сигнали и предложения.
(2) Æàëáè ñðåùó äåéíîñòòà íà ïðîáàöèîííèòå ñëóæèòåëè ìîãàò äà áúäàò ïîäàâàíè äî ãëàâíèÿ äèðåêòîð íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà”.
×ë. 141í. Ðàçïîðåäáèòå îòíîñíî èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà ñå ïðèëàãàò è ïðè èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïðîáàöèÿ, äîêîëêîòî â òàçè ãëàâà íå ñå ïðåäâèæäà äðóãî.”
§ 27. Ãëàâà ÷åòèðèíàäåñåòà ñå îòìåíÿ.

ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 28. Ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí îñòàòúêúò îò íàêàçàíèåòî ïîïðàâèòåëåí òðóä áåç ëèøàâàíå îò ñâîáîäà ñå çàìåíÿ èçöÿëî ñ ïðîáàöèÿ è ñå èçïúëíÿâà ïî ðåäà íà ãëàâà òðèíàäåñåòà.
§ 29. (1) Äúðæàâíîòî ïðåäïðèÿòèå “Ôîíä çàòâîðíî äåëî" å ïðàâîïðèåìíèê íà àêòèâèòå, ïàñèâèòå è äðóãèòå ïðàâà è çàäúëæåíèÿ íà ôîíä "Çàòâîðíî äåëî".
(2) Òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå ñå óðåæäàò ïî ðåäà íà ÷ë. 123 îò Êîäåêñà íà òðóäà.
§ 30. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2005 ã., ñ èçêëþ÷åíèå íà 
§ 29, êîéòî âëèçà â ñèëà îò 2 ÿíóàðè 2003 ã.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………   …………… 2004 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà
èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà


С предлаганите изменения и допълнения на Закона за изпълнение на наказанията се регламентира основно изпълнението на новото наказание без лишаване от свобода – пробация. 
Подробно се урежда прилагането на всяка от предвидените в Наказателния кодекс (НК) шест вида пробационни мерки, които условно могат да бъдат обособени в три групи: 
1. Пробационни мерки за контрол, включващи задължителна регистрация по настоящ адрес, периодични срещи с пробационни служители и ограничаване на свободното придвижване.
2. Мерки за подкрепа, които предвиждат включването на осъдените в курсове за повишаване на квалификацията и програми за обществено въздействие. 
3. Възстановителни мерки, които включват поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на обществото.
В законопроекта подробно са разработени изпълнението на забраната за напускане на местоживеенето, забраната за напускане на жилището през определени часове в денонощието и периодичната регистрация в  пробационната служба или пред длъжностно лице, определено от пробационния служител, както и забраната за посещение на определени места, райони и заведения. Предвижда се контролът по спазването на пробационните мерки да се осъществява от пробационните служители съвместно с органите 
на МВР.
Ñ îãëåä ðåàëèçèðàíå íà ìåðêèòå çà ïîäêðåïà  ñå ïðåäâèæäà çàäúëæåíèå çà  îáëàñòíèòå ïðîáàöèîííè ñëóæáè äà îðãàíèçèðàò âêëþ÷âàíåòî íà îñúäåíèòå â êóðñîâå çà ïîâèøàâàíå íà êâàëèôèêàöèÿòà, ïðîãðàìè çà îãðàìîòÿâàíå, çà ïðèäîáèâàíå íà óìåíèÿ çà íàìèðàíå íà ðàáîòà è êîðåêöèîííè ïðîãðàìè, íàñî÷åíè êúì ïðîìÿíà íà íàãëàñèòå, öåííîñòèòå è  ïîâåäåíèåòî èì, êàêòî è çà ïðåîäîëÿâàíå íà ðàçëè÷íè çàâèñèìîñòè.
Èçïúëíåíèåòî íà ïðîáàöèîííàòà ìÿðêà áåçâúçìåçäåí òðóä â ïîëçà íà îáùåñòâîòî ñå îðãàíèçèðà îò ïðîáàöèîííèÿ ñëóæèòåë ñúâìåñòíî ñ äëúæíîñòíî ëèöå, óïúëíîìîùåíî îò êìåòà íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà èëè êìåòñòâî.
Ñ ïðåäëàãàíàòà ïðîìÿíà â ÍÊ ïîïðàâèòåëíèÿò òðóä ïðåñòàâà äà áúäå ñàìîñòîÿòåëíî íàêàçàíèå è ñòàâà åäíà îò ïðîáàöèîííèòå ìåðêè. 
Çà èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèåòî ïðîáàöèÿ çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà ñúçäàâàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàíè òåðèòîðèàëíè çâåíà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà”. Òîâà ùå áúäàò îáëàñòíè ïðîáàöèîííè ñëóæáè, ÷èÿòî çàäà÷à å äà îðãàíèçèðàò è ðúêîâîäÿò ðàáîòàòà íà ïðîáàöèîííèòå ñëóæèòåëè â ñúäåáíèÿ ðàéîí íà ñúîòâåòíèÿ îêðúæåí ñúä. Â ðàéîíà íà äåéñòâèå íà ñúîòâåòíèÿ ðàéîíåí ñúä ñå ñúçäàâàò ïðîáàöèîííè ñúâåòè ñ ïðåäñåäàòåë – ïðîáàöèîíåí ñëóæèòåë, è ÷ëåíîâå - ïðåäñòàâèòåëè íà îáùèíèòå, ðàéîííèòå óïðàâëåíèÿ íà ÌÂÐ, òåðèòîðèàëíèòå ñëóæáè íà çäðàâåîïàçâàíåòî, îáðàçîâàíèåòî è ñîöèàëíèòå ãðèæè. Ïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà èç÷åðïàòåëíî êîìïåòåíòíîñòòà íà ïðîáàöèîííèòå ñúâåòè è âçàèìîäåéñòâèåòî èì ñúñ ñúîòâåòíèÿ îêðúæåí ïðîêóðîð â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðàâîìîùèÿòà ìó ïî Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò.
Ðúêîâîäñòâîòî íà ïðîáàöèîííèòå ñëóæáè ùå ñå îñúùåñòâÿâà îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî ÷ðåç Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà”. 


Ïðîåêòúò å îáñúæäàí ñ åêñïåðòè îò Íàöèîíàëíàòà ïðîáàöèîííà ñëóæáà íà Âåëèêîáðèòàíèÿ. Â ïîäãîòîâêàòà ìó ñà ó÷àñòâàëè íàó÷íè ðàáîòíèöè è âèäíè ïðîáàöèîííè äåÿòåëè îò ÑÀÙ.
Ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè èçïúëíåíèåòî íà îòäåëíè ïðîáàöèîííè ìåðêè å åêñïåðèìåíòèðàíî â ñåäåì ðåãèîíàëíè ïðîáàöèîííè öåíòðîâå, ÷åòèðè îò êîèòî ñà çà ðàáîòà ñ íåïúëíîëåòíè ëèöà. Ðåçóëòàòèòå îò åêñïåðèìåíòà ñà â îñíîâàòà  íà ôèíàíñîâèòå ðàç÷åòè çà èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïðîáàöèÿ.
Íàðåä ñ ðåãëàìåíòèðàíå èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïðîáàöèÿ ñà ïðåäëîæåíè èçìåíåíèÿ íà ðàçïîðåäáè îò Îáùàòà ÷àñò íà Çàêîíà çà èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà. Ñ § 1 - 25 ñà ïðåäëîæåíè èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ íà òåêñòîâå, êîèòî íå ñà â ñèíõðîí ñ íîâîòî íàêàçàíèå èëè ñà ñúçäàëè ïðîáëåìè â ïðàêòèêàòà ñëåä èçìåíåíèÿòà íà Çàêîíà çà èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà ïðåç 2002 ã.
Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Ôîíä çàòâîðíî äåëî" ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 62, àë. 3 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí å ñúçäàäåíî ïî ñèëàòà íà ÷ë. 64à îò ÇÈÍ, â ñèëà îò 
2 ÿíóàðè 2003 ã. Çàêîíîäàòåëíà óðåäáà îòíîñíî óíèâåðñàëíîòî ïðàâîïðèåìñòâî íà ôîíä "Çàòâîðíî äåëî" è òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå (ëèïñâàùà äîñåãà) å ïðåäâèäåíà ñ § 29 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè.
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