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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от инж. Красимир Минчев 

Председател на Общински съвет Шумен 

 

Относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет 

Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража към общинските съвети се създават наблюдателни 

комисии, които работят по ресоциализацията на лишените от свобода.  

Чл. 171, ал. 1 от закона гласи:  

„Наблюдателните комисии: 

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване 

от свобода; 

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително 

чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; 

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените 

от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за 

условно предсрочно освобождаване;  

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване; 

5. подпомагат семействата на лишените от свобода; 

6. 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.  



Съгласно чл. 170, ал. 2 в състава на комисиите се включва пробационен 

служител и представител на затвора. В състава на комисията през предходния 

мандат влизаха 4 общински съветници, двама представители на общинска 

администрация и началникът на Районна служба „Изпълнение на наказанията”. 

Във връзка с това предлагам 7- членен състав на комисията, който да включва 

4 общински съветници, двама представители на общинска администрация и 

Калина Ангелова – началник Районна служба „Изпълнение на наказанията”, 

която е и досегашен член. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание  чл. 170 ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането по стража избира наблюдателна комисия към Общински съвет 

Шумен в състав: 

 

Председател................................................................................... 

Членове:  

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. ................................................................................................... 

4. ................................................................................................... 

5. ................................................................................................... 

6. ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Вносител:  

 

инж. Красимир Минчев  
Председател на ОбС Шумен 
 

 

 


