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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
 

 
 Актуалeн характер и необходимост от изследването 
 Електронният мониторинг върху поведението на осъдени лица е 
въведен в България за периода 2014 и 2015 година, като средство за 
контрол на изпълнението на някои пробационни мерки - „ограничение в 
свободното придвижване“ и „задължителната регистрация по настоящ 
адрес“. Като всяко ново нещо, свързано с частично, но реално 
ограничаване правата на човека, електронният мониторинг представлява 
голям интерес за обществото и предизвиква противоречиви  впечатления 
за това какво представлява и доколко е полезно и ефективно.  
 Пробацията е най-доброто средство за ограничаване броя на 
затворната популация, защото предлага механизми за контрол върху 
поведението на правонарушителя без изолирането му от естествената 
среда на живот и дейност. По този начин чрез пробацията се регулира 
притокът на нови осъдени в местата за лишаване от свобода. Пробацията 
се прилага и като средство за комбиниране на третирането в затвора с 
прилагането на мерки за въздействие в извънзатворна среда в рамките на 
средносрочните и дългосрочните наказания лишаване от свобода. 
 От въвеждането на пробацията в България до 2014 г контролът се е 
извършвал единствено чрез физически проверки, които са спорадични и 
правят „ограничението в свободното придвижване“ напълно неефективна 
наказателна мярка. Съвременното решение на този проблем е  
технологично и това е електронният мониторинг.  
 Електронното наблюдение (ЕН) е набор от технологии и свързани 
услуги, които се използват за управление местоположението на намиращи 
се в общността правонарушители чрез наблюдение на спазването на 
ограничителен час или проследяване на движението им.  В България е 
използвана традиционна радиочестотна (РЧ) технология, състояща се от 
предавателно устройство (гривна) и приемателно устройство (централа), 
контролиращи присъствието или отсъствието на дадено лице на 
определено място и в определено време. 
 В България електронният мониторинг се е прилагал в продължение 
на две години чрез финансиране от Норвежкия финансов механизъм, но 
след това тази дейност беше преустановена. Независимо, че паузата преди 
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подновяване на електронния мониторинг продължава вече близо две 
години, възникна необходимостта от анализ на психологическото 
въздействие върху осъдените лица и икономическото влияние върху 
пробационната система, налага се извеждане на критерии и система за 
следене и оценка на ефективността и контрол на ефикасността, 
оптимизиране на организацията по прилагането му.  
 Актуалността на изследването беше провокирана в две основни 
направления. Първото е свързано с потребността от повишаване на 
ефективността на контрола по изпълнение на наказанията за неизолирани 
от обществото правонарушители, както и със спестяването на средства за 
държавата от издръжката на осъдени лица в местата за лишаване от 
свобода. Второто направление е свързано с редуциране влиянието на 
психологическия аспект на електронния мониторинг или доколко 
контролът върху поведението на осъдени лица, неизолирани от 
обществото, семейството и възможността за трудова заетост, упражнява 
положително корективно въздействие и намалява риска от рецидив на 
престъпни деяния.  
 Значимост на изследването 
 Положителните резултати от изследването на възможностите за 
прилагане на електронен мониторинг в България биха способствали от 
една страна за редуциране на недоверието на обществото в българската 
съдебна и наказателна система, и от друга за намаляване на усещането за 
безнаказаност у осъдените лица поради липса на надежден контрол при 
спазването на някои видове наказания. 
 В Р България електронното наблюдение утвърди своята значимост 
като инструментариум за ефективен и рентабилен контрол върху 
изпълнението на пробационен надзор, а научното му изследване би 
подпомогнало работата на съдебната и пенитенциарната система, както и 
университетите, обучаващи специалисти за тези структури. Налице са 
възможности за разширяване на приложното му поле и надграждането му, 
което разкрива много възможности за бъдещи научни изследвания, за по-
нататъшно практическо, теоретично опознаване и усъвършенстване. 
 Цел на дисертационния труд  
 Задълбочен анализ и оценка на настоящото състояние на 
организацията, функционирането и въздействието на пробационните 
мерки, контролирани чрез електронно наблюдение на поведението на 
осъдени лица, условно-предсрочно освободени от затвора и изтърпяващи 
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присъда Пробация, както и разработване на препоръки, предложения за 
измерване и повишаване ефективността на електронното наблюдение като 
значима и чувствителна дейност на правосъдната система и обществото в Р 
България.   
 Тема на изследването 
 Електронният мониторинг, като инструмент за повишаване 
ефективността на пробационния надзор и наказателната система в Р 
България. 

 Обект на изследването 
   Системата за осъществяване на контрола върху наложени 

пробационни мерки, чрез участвалите в процеса по прилагане на 
електронен мониторинг – осъдени лица и представители на пробационната 
система.  

. 
 
 Предмет на изследването 
 Съвкупността от възприятия на електронния мониторинг от страна 
на осъдените лица и пробационните служители, ограниченията на правата 
на човека при прилагане на електронен мониторинг и влиянието на 
прилагането на електронен контрол върху неизолирани от обществото 
лица, технологичните проблеми при реализацията на контрола. 

 Изследователски задачи 
 (от теоретичен характер) 

1. Преглед на:  
1.1. Теоретичните аспекти на дейността прилагане на електронен 

мониторинг за контрол на изпълнението на някои пробационни мерки; 
1.2. Историческия контекст на възникването на електронния 

мониторинг на правонарушители; 
1.3. Същността и съдържанието на пробационните мерки; 
1.4. Видовете електронен мониторинг за различните пробационни 

мерки в България; 
1.5. Изследване на връзката между електронния мониторинг и 

обществената сигурност. 
2. Анализ и оценка на: 
2.1. Текущите организация и управление на дейността по 

прилагане на електронен мониторинг и разработване на предложения за 
повишаване ефективността на пробационните мерки в България; 
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2.2. Актуални аспекти на организацията по прилагане на ЕМ като 
средство за контрол на наложен пробационен надзор и мерки – видове 
структури, нормативна база; 

2.3. Съвременни изражения на управлението на дейността – що е 
управление, управление на процеса, актуални аспекти;  

2.4. Подходи за координацията и взаимодействието между 
структурите. 

 (от практико-приложен характер) 
 3. Провеждане на емпирично социологическо изследване 
„Ефективност на пробационните мерки в България при контрол с 
електронно наблюдение“ за изследване системата за прилагане на 
електронен мониторинг. 
 4. Използване на резултатите за разработване на методика за 
измерване и предложения за повишаване на нейната ефективност. 

 Работна хипотеза на изследването 
 Прилагането на електронния мониторинг като съвременно и 

надеждно средство за контрол върху ежедневното поведение на осъдени 
лица допринася за намаляване на неефективността на настоящата система 
за изпълнение на наказанията.  

 Използвани методи при провеждане на изследването 
 Като се има предвид липсата на опит в тази насока в дисертацията 

са използвани познати и доказани методи от областта на обществените и 
хуманитарните науки: 

• Анализ, синтез, дедукция на налична информация и знание по 
темата; 

• Социален подход – организиране и провеждане на ЕСИ по 
темата; 

• Анализ на статистиката, извлечена от проекта по въвеждане на 
електронния мониторинг в България; 

• Експертна оценка, беседи; 
• Изследване на документи и научни източници. 

Ограничения на изследването  
Кръгът от проблеми, свързани с престъпността, престъпното 

поведение, наказателния процес, корективното въздействие на видовете 
наказателни мерки и поведението по време на изтърпяване на присъдите е 
твърде широк за възможностите на едно дисертационно изследване. 
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Поради това изследването е ограничено само върху ефективността на ЕМ 
като средство за контрол на някои пробационни мерки, изразена чрез 
психологическото въздействие и възприятие на ЕМ от правонарушителите 
и пробационните инспектори, а също и чрез някои аспекти на 
икономическия ефект върху системата за изпълнение на наказанията. 
 

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 
използвана литература и приложения. Общият обем е от 189 страници, в 
това число 23 диаграми и библиографска справка от 120 източника на 
български, английски и руски език. Добавени са и 43 страници 
приложения, в това число 18 страници таблици.  
 Дисертационният труд има следната структура:  
Увод 

Глава І. Теоретични аспекти на дейността по прилагане на електронен 

мониторинг за контрол на изпълнението на някои видове 

пробационни мерки 

 Възникване на ЕМ – исторически и международен контекст 

 Същност и съдържание на пробационните мерки 

 Видове електронен мониторинг за различните пробационни   

мерки в България 

 Електронен мониторинг и обществена сигурност 

 Изводи от първа глава 

 

Глава II.  Организация и управление на дейността по прилагане на 

електронен мониторинг за по-голяма ефективност на пробационните 

мерки в България 

 Актуални аспекти на организацията по прилагане на ЕМ като 

средство за контрол на наложен пробационен надзор и мерки – 

нормативна база, видове структури 
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 Несъвършенности на нормативната уредба за прилагане на 

електронния мониторинг 

 Актуални аспекти на управлението на електронния 

мониторинг  

 Координация и взаимодействие между структурите 

 Изводи от втора глава 

Глава III. Изследване на възможностите за повишаване ефективността 

на пробационните мерки 

 Основни характеристики на изследването 

 Анализ на резултатите от ЕСИ 

 Система от показатели за оценка на ефективността на 

електронния мониторинг 

 Изводи от трета глава 

 Общи изводи 

 Заключение 

 Библиография 

 Приложения 

 

ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Глава І. Теоретични аспекти на дейността по прилагане на електронен 
мониторинг за контрол на изпълнението на някои видове 
пробационни мерки 

В първа глава е разгледан историческия контекст на електронния 
мониторинг в общностите на държави като САЩ, Англия, Франция, 
Швеция, Норвегия, Холандия, Испания, Австралия, където сега 
електронното наблюдение е активен инструмент за контрол на 
поведението на правонарушителите. 

Установено е, че електронните гривни могат да бъдат използвани 
както самостоятелно, така и в съчетание с други мерки. В опита на 
различните държави се е доказала високата им степен на въздействие 
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върху правонарушителя и в сравнение с ефективното изтърпяване на 
наказанието лишаване от свобода са значително по-евтини. Направен е 
анализ, че високата надеждност на технологията срещу вмешателство и 
манипулация на контролиращите й функции я е направила популярна, 
въпреки първоначалните резерви на обществото към електронния начин на 
контрол върху поведението.  

Направен е извод, че предвид бързо разрастващата се престъпност и 
разнообразяването на обществените заплахи, развитието на технологиите и 
глобализацията на съвременното общество, пред всички държави 
възникват нови предизвикателства пред усилията за гарантиране устоите 
на модерните, демократични и правови законодателства. В 
дисертационния труд е показано, че в тази тенденция важно място заемат 
възможностите за осигуряване на най-висока степен на обществена 
защита, които се предоставят с прилагане на нови технологии за превенция 
и контрол на различни групи правонарушители. 

Изследвана е практиката и е установено, че основните ползи от 
прилагането на технологията като средство за контрол на ограничителни 
режими са: 

• Спомагане за рехалибиритирането на правонарушители, тъй 
като нормалният живот на осъденото лице и неговото семейство не се 
прекъсва; 

• Има известен стопиращ ефект за извършване на последващи 
правонарушения; 

• Предоставя допълнителна информация на органите по надзора 
за незабавна намеса в случай на необходимост; 

• Обезпечава ефективно проследяване без ограничаване 
свободата на движение, освен в ограничителния интервал; 

• Гарантира стриктно спазване на наложените ограничения; 
• Осигурява по-високо ниво на обществена безопасност.  

 

В първа глава са представени също видовете пробационни мерки и по-
детайлно тези, при които електронният мониторинг намира приложение 
като средство за контрол – ограничението в свободното придвижване и 
задължителната регистрация по настоящ адрес. В системата от наказания 
съгласно Наказателния кодекс по своята тежест Пробацията се нарежда 
след "доживотния затвор" и "лишаването от свобода". 
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Посочен е факта, че преди въвеждане на електронния мониторинг 
ограничителната мярка „забрана за напускане на дома” може да бъде 
определена като най-рядко прилаганата от съда интервенция. 
Проучванията показват, че това се дължи на трудностите при нейното 
контролиране от страна на пробационната служба и полицията. 

Изследвани са резултатите от проведения в България двугодишен 
проект, които показаха, че технологията е ефективна за упражняване на 
пълен контрол по спазването на ограничителен режим, но не всички 
правонарушители я приемат без да създават проблеми, генериращи 
допълнителни разходи. Направен е извод, че с нарастване на съпротивата 
срещу повишеното качество на контрола, който се реализира чрез 
технологията, както и на опитите да се „излъже“ системата, нарастват и 
допълнителните разходи за осъществяване мониторинга на съответния 
правонарушител. Това обуславя необходимостта от допълнително 
изучаване и анализ на резултатите от българската практика досега, за да се  
подпомогнат концептуализацията и усъвършенстване на методиката за 
прилагане на електронния мониторинг върху правонарушителите с цел 
повишаване функционалността на съдебната система, на структурите за 
изпълнение на наказанията, при същевременно спазване правата на човека 
за осъдените лица. 

Доказано е, че създаването на методика за изучаване на показателите 
за ефективност на електронното наблюдение и за анализ на резултатите 
биха позволили  целесъобразно управление на дейността по прилагане на 
електронното наблюдение. 

Първа глава представя и същността на електронното наблюдение, 
като набор от технологии и свързани услуги, които се използват за 
идентификацията на правонарушители и определяне местоположението на 
намиращи се в общността лица чрез наблюдение на спазването на 
ограничителен час или проследяване на движението им. Описани са и 
основните видове технологии, използвани в световен мащаб: 

• РЧ (радиочестотна) система за наблюдение в дома, 
• Система за GPS наблюдение, 
• Гласово разпознаване, 
• Дистанционно отчитане на алкохол и наркотици. 

 Посочени са и различни концепции за използване на радиочестотна 
технология. Направено е заключение, че всички прилагани технологии 
демонстрират отлична функционалност, ефективност при контрола върху 
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изпълнението на наложена пробационна мярка, но радиочестотната и GPS-
технологиите се вписват най-добре в законодателните рамки и са най-
приложими за повечето държави, което ги прави най-популярни и най-
масово използвани. 
 В дисертационния труд е направен анализ на престъпността, 
разкриваемостта и броя на издадените присъди. Установено е, че 
тенденцията към намаляване разкриваемостта на престъпленията и 
ефективността на съдилищата според статистиките довежда до извода, че 
системата за вътрешна сигурност и съдебната система не могат да се 
справят с настоящия инструментариум за справяне с престъпността. Това 
принуждава институциите да търсят, изучават и внедряват съвременни и 
алтернативни форми за контрол върху поведението на правонарушители, 
прилагане на наказания, гаранция за неукриване от правосъдието и др. 
Посочено е, че алтернативните наказания не са начин за смекчаване на 
наказателната отговорност, а са форма за разширяване на мрежата на 
наказателен контрол по отношение на лица, които биха избегнали въобще 
наказанието, ако се следваше традиционната практика. Алтернативните 
наказания, в т.ч. Пробацията и електронният мониторинг, не винаги са "по-
леки" от класическите наказания, тъй като изискват много лични усилия. 
 В първа глава са формулирани следните основни изводи:  
 1. Електронното наблюдение за правонарушители ще стане основно 
средство за контрол извън местата за лишаване от свобода. Използването 
за контрол на наказателни и ограничителни режими е само един аспект на 
приложението на технологиите за локализиране и проследяване.  
 2. Като съвкупност от технология и услуги, електронният 
мониторинг има две основни задачи, които трябва да изпълни: 

• Контрол върху коректното изпълнение на наложен ограничителен 
режим, в т.ч. генериране, изпращане и регистрация на сигнали за 
нарушаване на ограниченията или вмешателства в оборудването; 

• Корективно въздействие върху поведението на осъдени лица, в т. ч. 
избягване изолацията от обществото, даване на възможност за по-лека 
реинтеграция в обществото и структуриране на живота на 
правонарушителите. 
 Независимо, че реализацията на двете задачи може да се разглежда 
като реализация на ограничителен режим в две различни направления, 
последователността и резултатите от тяхното изпълнение позволява 
разглеждането им като първична и вторична задачи. 
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 3. Изследването на електронното наблюдение като специализирана 
услуга, имаща отношение към личната свобода на индивидите, ще 
спомогне за намиране на решения за по-гладкото й приложение, както и за 
измерване на реалните финансови, икономически и обществени ползи 
според обхвата на програмата за електронно наблюдение.  
 

ГЛАВА ІІ. Организация и управление на дейността по прилагане на 
електронен мониторинг за по-голяма ефективност на пробационните 
мерки в България 

 Във втора глава е разгледана европейската и националната 
нормативна база, в условията на която се е провеждал електронния 
мониторинг в България. В нашата страна електронното наблюдение върху 
поведението на осъдените е нормативно регламентирано в Част Пета  от 
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и 
Част Осма от Правилника за прилагане на ЗИНЗС. От гледна точка на 
очертания предметен обхват, електронното наблюдение намира 
реализация: 
•  при изпълнение на наказанието пробация с мерки за контрол и 
въздействие по чл.42а, ал.1, т.1 и т.3 от НК; 
•  при условно осъждане в хипотезата на чл.67, ал.3  от НК; 
•  при условно-предсрочно освобождаване в хипотезата на чл.70, ал.6  
от НК. 
 Направени са анализ и извод, че при така очертаното приложно 
поле електронният мониторинг има сериозен ресурс за контрол върху 
поведението на голям брой правонарушители.  
 В дисертационния труд са посочени и по-съществените технически 
и организационно-логистични проблеми, съпътствали прилагането на 
електронен мониторинг в България. Направен е извод, че материалната 
обезпеченост на правонарушителите е критерий за  ефективното прилагане 
на присъди с електронен контрол, но от друга страна подбирането им по 
такъв критерий ще наруши равнопоставеността на осъдените лица пред 
закона.  
 Аргументирано са формулирани някои несъвършенности в 
нормативната уредба за прилагане на електронния мониторинг, които са 
установени в процеса на прилагане на електронното наблюдение. 
 Втора глава разглежда и актуални аспекти на управлението на 
пробацията като наказателна мярка и електронния мониторинг като 
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инструмент за контрол върху изпълнението й, а също и на резултатите от 
тях. Направено е заключение, че дългогодишната практика на 
пенитенциарната система показва, че вероятността правонарушителят да 
бъде повлиян от социалните работници и да се мотивира към въздържание 
от извършването на нови престъпления се определя на 10%. Поради това е 
направен извод, че именно тези 10 % са целевата група на електронния 
мониторинг за упражняване на ефективно корективно въздействие. За 
останалите 90% осъдени лица технологията ще бъде гаранция, че 
изпълняват наложените присъди стриктно и при равни условия. 
 В дисертационния труд е извършен анализ на психологията на 
правонарушителите, факторите, определящи поведението им, различните 
видове темперамент и степента на податливост на корекционно влияние.   
 В резултат от изследването на прилагане на електронно 
наблюдение върху поведението на 183 осъдени лица, дисертационното 
изследване позволи обосновано извеждане на работещи критерии за 
измерване и оценка на ефективността на електронния мониторинг:  

• съответствие на националната законова регламентация на 
електронния мониторинг с европейските препоръки и стандарти;  

• надеждност на технологията за електронно наблюдение с 
възможност за 100 % контрол върху спазването на наложени ограничения 
на осъдени лица и устойчивост на вмешателства и повреди;  

• степен на съпротива на наложените ограничения и 
• степен на корективно въздействие с възможности за 

реинтеграция в обществото и липса на рецидив.  
 В дисертационния труд е изследвано, че независимо от 
функционалностите на технологията, повлияването на правонарушителите 
зависи личната им мотивация да водят нормален и пълноценен живот, а 
самата мотивация се определя от личностните изменения, настъпили 
вследствие на придобития престъпен опит и наличните житейски 
обстоятелства. Естеството на престъпното поведение, което е причина за 
присъдата, в голяма степен подсказва вероятността осъденото лице да 
повтори или не деянието си. Колкото по-силно изразена е степента на 
съпротива на правонарушителите към наложените ограничения, толкова 
по-слабо е корективното влияние върху начина им на живот и на мислене. 
Респективно колкото по-силна е подкрепата на семейството, социалното 
обкръжение и обществото спрямо осъденото лице, толкова по-голяма е 
вероятността то да не се върне към престъпно поведение.  
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 Установено е, че дългосрочната ефективност на прилагането на 
електронния мониторинг може да се отъждестви с дългосрочната 
ефективност на самите пенитенциарни програми, тъй като и двете са 
свързани със степента на реинтеграция на правонарушителите в 
обществото и устойчивото им връщане към нормален начин на живот. 
Дисертационното изследване показва, че прилагането на електронният 
мониторинг се приема положително в Р България поради неоспоримата 
надеждност, високата правоприложна и финансова ефективност, а също 
така заради възможностите за възвръщане респекта към пенитенциарната 
система и  за поставяне на всички осъдени правонарушители при равни 
условия за изтърпяване на наказания. 
 

ГЛАВА ІІІ. Изследване на възможностите за повишаване 
ефективността на пробационните мерки 

 В трета глава е описано и анализирано емпирично социологическо 
изследване за изучаване и повишаване ефективността на пробационните 
мерки чрез прилагане на електронен мониторинг. Същността на 
социологическото изследване е насочена към анализ и обобщаване на 
проявленията в поведението, нарушенията, фактите и резултатите, 
регистрирани в процеса на електронно наблюдение на 183 осъдени лица. 
Съдържанието на емпиричното изследване се изразява както в 
регистриране и архивиране на събитията по време на наблюдението, така и 
в търсене на обратна връзка от осъдените лица за това как са се чувствали 
и какви проблеми им е създавал този вид контрол. ЕСИ обхваща също и 
мненията на пробационните служители във връзка с това доколко ЕН 
улеснява или затруднява работата им, имат ли доверие в технологията и др. 
Целта на емпиричното социологическо изследване е да подпомогне 
извеждането на научни приносни моменти, чрез създаване на метод за 
измерване и оценка на ефективността на електронния мониторинг като 
средство за контрол на наложени пробационни мерки.   
 В състава на изследваните в ЕСИ 183 човека влизат условно-
предсрочно освободени от затвора лица, лица, осъдени на пробация, и едно 
лице под домашен арест. (вж. Таблица 1). 
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Вид електронно наблюдение Брой лица 

Условно-предсрочно освободени от затвора лица (УПО) 116 

Пробация 25 

Домашен арест 1 

Гласова верификация (осъдени на пробация) 41 

ОБЩО: 183 
Таблица 1 

 

В дисертационното изследване е направен подробен анализ на 
всички нарушения, които осъдените лица извършили спрямо 
ограничителния режим по време на електронното наблюдение.  
Нарушенията са параметър за измерване на ефективността на електронния 
мониторинг, затова и разглеждането им е важно за изследването. От една 
страна, прецизното отчитане и регистрация на нарушенията и 
вмешателствата са фактор за оценка на ефективността на технологията в 
електронния мониторинг. От друга страна, количеството и вида на 
нарушенията показват степента на съпротива към ограничителния режим, 
която също влияе върху ефективността, защото е свързана с 
психологическото възприемане на наказанието и усещането за неговата 
заслуженост. От направените изследвания върху поведението на 
електронно наблюдаваните лица е направено заключение, че извършените 
нарушения по време на ограничителния режим са индикатор за потенциала 
на личността да се повлияе от корекционните мерки. 

Емпиричното социологическо проучване е направено чрез анкети за 
обратна връзка от наблюдаваните лица и отговорните за тях пробационни 
инспектори. В трета глава са представени и анализирани подробно 
резултатите от тях, а тук са посочени обобщени акценти от анкетното 
проучване, които са основа за оценка на възприемането и ефективността на 
електронното изследване:  

1. Над 70% от наблюдаваните лица са предпочели да бъдат вкъщи с 
електронна гривна, отколкото в затвора.  

2. Над 75 % не са имали намерение да правят нарушения, с което са 
изразили липса на притеснение от гривната.  

3. Над 50 % не са изпитвали дискомфорт по време на електронното 
наблюдение, но за 36% е било неприятно.  

4. Най-силно влияещи фактори за предизвикаване на дискомфорт по 
време на електронното наблюдение са: 
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• Необходимостта от съобразяване на дейността и поведението с 
изискванията на ограничителния режим и лишаване от различни 
забавления – 28,7%, 

• Разкриваемост/видимост на атрибутите на електронното 
наблюдение в обкръжението, социалната група и обществото и 
отъждествяването им с режим на изтърпяване на наказание – 24,5%. 

Социално свързаните фактори са най-трудни за приемане от 
осъдените лица и най-силно влияят върху психологическата им нагласа по 
време на електронното наблюдение. 

5. Близо една трета от наблюдаваните лица 29,2% са посочили 
гривната като пречка за намиране на работа, а на 23,9% са им тежали 
ограниченията на социалния живот. 

6. Около половината осъдени лица - 43,8% са споделили, че 
електронното наблюдение е внесло ред в живота им, а 35,7% са изразили, 
че няма промяна в живота им, просто се е налагало да го изтърпят. 

7. Основната част пробационни инспектори, над 75 %, са изразили 
положително отношение към упражняването на контрол с електронни 
гривни поради изключителната му ефективност.  

8. Над две трети от инспекторите - 67% са отговорили, че нищо не ги 
е притеснявало, но 26,8% са посочили като притеснителен факта, че 
електронното наблюдение е нещо ново и няма установени правила в каква 
ситуация как да се процедира. 

9. Над половината от инспекторите - 59,2% са заявили, че не са 
имали проблеми с осъдените лица и са се радвали на кооперативност от 
тяхна страна. 

10. Близо половината от инспекторите - 46,2% са споделили, че са 
чувствали напрежение от вероятността наблюдаваното лице да извърши 
някакво нарушение. 
 11. Като цяло пробационните инспектори - 86,7% са изразили 
доверието си в технологиите и че всяко събитие/нарушение ще бъде 
регистрирано и документирано. 

Анализът на Емпиричното социологическо изследване и поведението 
на осъдените лица по време на електронното наблюдение способстват за 
логическото обосноваване на формулираните във Втора глава показатели 
за ефективност, за чието доказване по емпиричен път в Трета глава е 
разработена и приложена специализирана методика и формула за 
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измерване на ефективността. Диаграмата представя схематично факторите 
за измерване ефективността на електронния мониторинг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В дисертационния труд е разработена формула за изчисляване на 
ефективността чрез дефинираните фактори. В разработената в 
изследването методика факторите на ефективността се измерват първо 
поотделно в проценти, но приложени във формулата извеждат 
ефективността чрез коефициент.  

, 

където: 
ЕФем = коефициент на ефективност, 
СК = степен на контрол, 
СКВ = степен на корективно въдействие, 
СС = степен на съпротива. 
При наличие на рецидив на престъпно поведение формулата ще 

изглежда малко по-различно, тъй като степента на корективно въздействие 
ще бъде равно на 0, а именно 

, 

където:  
ЕФемр = коефициент на ефективност при извършен рецидив на 

престъпно поведение. 
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Максималният възможен коефициент на ефективност е 2, което е 
равно на 100% ефективност.  

Направените изследвания и анализи разкриват, че показателят 
Степен на контрол варира рядко и в малки граници. Другите два 
показателя Степен на съпротива и Степен на корективно въздействие са 
променливи величини в много широк диапазон, зависещи от реалното 
поведение на осъденото лице. 

Установено е, че показателят за ефективност „Степен на контрол“, 
който се прилага за оценка работата на самата технология варира между  
100 % и  90 %. Измерването на следващия фактор „Степен на съпротива“ е 
извършено чрез Класификация на поведението на лицата под електронно 
наблюдение. Тя се прилага чрез измерване степента на съпротива, 
използвайки броя и вида нарушения на осъдените лица.  Степента на 
съпротива нараства пропорционално с увеличаване броя на  извършените 
нарушения и вмешателства по време на изпълнение на присъдата. 

Установено е също, че третият показател „Степен на корективно 
въздействие“ се измерва чрез степента на реинтеграция в обществото в 
проценти и отчита наличие или липса на трудова заетост, семейство и 
добра социална среда, както и с отчитане наличието или липсата на 
рецидив на престъпно поведение.  

Освен тестовите изследвания – 168 комбинации от стойности на 
показателите, за валидиране на разработената в дисертационното 
изследване методика и формула за измерване на ефективността, са оценени 
и 10 реални произволно избрани лица от проекта за електронно 
наблюдение. 

От направените тестове може да бъде изведена следната скала за 
оценка на ефективността на електронния мониторинг като наказателна 
мярка: 

• От 0 до 1 – ниска ефективност (слабо въздействие 
върху поведението на правонарушителите) 

• От 1 до 1.50 – средна ефективност (умерено 
въздействие върху поведението на правонарушителите) 

• От 1.51 до 2 – висока ефективност (добро въздействие 
върху поведението на правонарушители). 
Получените резултати от настоящото дисертационно изследване 

показват, че приложената методика за изследване би могла да се използва 
като част от инструментариума на пенитенциарната система за управление 
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на наложени ограничителни режими чрез електронно наблюдение. 
Методиката на изследването подпомага и обогатява разработването на 
теоретичните основи на прилагането на електронния мониторинг в Р 
България. 
 

 ОБЩИ ИЗВОДИ 

1.  Резултатите от дисертационното изследване извеждат 
няколко обобщения за същността на използването на съвременни 
технологии за контрол на изпълнение на наказанията в 
правораздавателната система: 

1.1. Изследването потвърждава основните предимства на прилагане 
технологията за електронен мониторинг като средство за контрол на 
ограничителни режими: 

• Подпомагане рехабилитирането на правонарушители без 
прекъсване на нормалният живот на осъденото лице и неговото семейство; 

• Формиране на въздържащ или стопиращ ефект за извършване 
на последващи правонарушения; 

• Предоставяне на допълнителна информация на органите по 
надзора с възможност за незабавна намеса в случай на необходимост; 

• Обезпечаване на ефективно проследяване без ограничаване 
свободата на движение, освен в ограничителния интервал; 

• Гарантиране на стриктно спазване на наложените ограничения; 
• Осигуряване на по-високо ниво на обществена безопасност.  

1.2. Резултатите разкриват, че като съвкупност от технология и 
услуги, електронният мониторинг е предназначен за изпълнение на 
следните основни задачи: 

• Контрол върху коректното изпълнение на наложен 
ограничителен режим, в т.ч. генериране, изпращане и регистрация на 
сигнали за нарушаване на ограниченията или вмешателства в 
оборудването, 

• Корективно въздействие върху поведението на осъдени лица, в 
т. ч. избягване изолацията от обществото, даване на възможност за по-лека 
реинтеграция в обществото и структуриране на живота на 
правонарушителите. 
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2. Изследването на правните, социални и организационни аспекти 
на електронния мониторинг също е обобщено в няколко извода: 

2.1. Настоящата нормативна база в Р България съответства на 
европейските изисквания и независимо от доказаната потребност от 
прецизиране на някои регламенти и практики, тя позволява реализацията 
на мерки за контрол върху осъдените с електронен контрол. 

2.2. Предвид сравнително по-ниските разходи за реализацията на 
контрола върху осъдени лица чрез използване на гривни за електронно 
наблюдение в сравнение с разходите за издръжка на правонарушителите в 
местата за лишаване от свобода, електронното наблюдение се оценява като 
икономически изгодно и по-ефективно от прилагането на други форми на 
физически контрол върху поведението на осъдените лица.  

3. В резултат от социологическо изследване на прилагане на 
електронно наблюдение за контрол на поведението на 183 осъдени лица, в 
настоящото изследване са изведени критерии за измерване и оценка на 
ефективността на електронния мониторинг: 

3.1. Съответствие на националната законова регламентация на 
електронния мониторинг с европейските препоръки и стандарти,  

3.2. Надеждност на технологията за електронно наблюдение с 
възможност за 100 % контрол върху спазването на наложени ограничения 
на осъдени лица и устойчивост на вмешателства и повреди,  

3.3. Степен на съпротива на наложените ограничения, 

3.4. Степен на корективно въздействие с възможности за 
реинтеграция в обществото и липса на рецидив, с чието отчитане оценява 
като 10% вероятността правонарушителят да бъде респектиран от 
социалните работници и мотивиран към въздържание от извършването 
на нови престъпления. 

4. Резултатите от изследването с използване на критерии за оценка 
ефективността на електронния мониторинг показват, че прилагането на 
технологията може да гарантира 100% контрол върху стриктното 
изпълнение на присъдата, а поведението на правонарушителите зависи 
напълно от личната им мотивация да водят нормален и пълноценен живот.  

5. Решаването на основните задачи и получените резултати от 
дисертационното изследване подвърждават обективността на основната 
хипотеза в дисертацията: прилагането на електронния мониторинг е 
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съвременно и надеждно средство за контрол върху ежедневното поведение 
на осъдени лица, което може да допринесе за повишаване ефективността 
на настоящата национална система за изпълнение на наказанията,  
функционираща без използване на средства за постоянен контрол върху 
поведението на осъдените лица.  

6. Чрез решаването на основните задачи  на изследването беше 
изведен обективен метод за изчисляване коефициент на ефективност на 
електронното наблюдение, използвайки стойностите на величините „СК“  
– степен на контрол,  „СС“ – степен на съпротива и „СКВ“  - степен на  
корективно въздействие. Коефициентът на ефективност оценява 
поведението на даден правонарушител за периода на изтърпяване на 
наказателна присъда и подпомага длъжностните лица при определяне вида 
или интензитета при налагане на следващо наказание на същото лице.   

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Електронното наблюдение е сред приоритетите на ГДИН и мисията 
на пробационната служба, кореспондира добре и със Стратегията за 
развитие на местата за лишаване от свобода. Ето защо като  технология и 
услуга, електронният мониторинг е призван да запълни някои 
несъвършенства и в съдебната и наказателната система, и в общността: 

• липсата на ефективни механизми и средства за постоянен 
контрол на изпълнението и поведението на лица с наложена пробационна 
мярка „забрана за напускането на жилището“; 

• търсенето на методи и инструменти, за контрол на 
правонарушители, които биха спестили средства на държавата и 
данъкоплатците; 

• разкриването на по-ефективни инструменти за изпълнение и 
контрол на пробационните мерки; 

• подобряването надзора над правонарушители в обществото; 
• синхронизирането на практиките в българската пробационна 

служба с европейските; 
• набирането на информация за спазването на условията като 

средство, с което да се третира и редуцира криминалното поведение, но и 
като средство за наблюдение на модели на криминално поведение и 
подпомагане откриването и разследването на престъпления; 
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• формирането на стратегии за работа с правонарушители с 
ограничителни пробационни мерки; 

• защитата на обществото чрез извършване на мониторинг на 
правонарушителите за спазването на наложените ограничения; 

• насърчаването на реинтеграцията на правонарушителите чрез 
позволяване на нискорискови правонарушители да изтърпяват част от 
присъдите си в общността; 

• супервизията на правонарушители чрез ограничаване на 
свободата им, докато са с присъда пробация; 

• подобряването ефикасността на изразходване на средствата 
чрез предоставяне на рентабилни алтернативи на лишаването от свобода, 
като по този начин се облекчава пренаселеността на затворите. 

  Дисертационният труд анализира и изследва теоретичните аспекти 
на електронното наблюдение за контрол на изпълнението на някои 
пробационни мерки; историческия контекст на възникването на 
електронния мониторинг на правонарушители; прави преглед на 
същността и съдържанието на пробационните мерки в Р България и 
видовете електронен мониторинг за различните пробационни мерки. В 
изследването са извършени анализ и оценка на връзката между 
електронния мониторинг и обществената сигурност; на актуалните аспекти 
на организацията по прилагане на ЕМ като средство за контрол на наложен 
пробационен надзор и мерки, в т.ч. и на нормативната база; на 
съвременните изражения на управлението на дейността и подходите за 
координация и взаимодействие между структурите, имащи отношение към 
прилагането на пенитенциарни програми.  

  Дисертационното изследване доказа потребността от изучаване 
съвкупността от възприятия на електронния мониторинг от страна на 
осъдените лица и пробационните служители, на ограниченията на правата 
на човека при прилагане на eлектронен мониторинг, влиянието на 
прилагането на електронен контрол върху неизолирани от обществото 
лица, технологичните проблеми при реализацията на контрола. 
Дисертационното изследване обоснова необходимостта от по-задълбочено 
проучване и теоретично дефиниране на тази дейност заради обществената 
й значимост и широкия социален отзук, свързан с прекратяването й от края 
на 2015 г. В  резултат на направените изследвания, проучвания, анализи, и 
обобщения бяха разработени критерии и методика за измерване 
ефективността при прилагане на електронен мониторинг, бяха направени 
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много изводи за поведението на правонарушители с гривни, с което 
авторът на дисертационният труд е изпълнил заложените в началото на 
разработката цели и задачи.   

  В Р България електронното наблюдение утвърди своята значимост 
като инструментариум за ефективен и рентабилен контрол върху 
изпълнението на пробационен надзор, а научното му изследване би 
подпомогнало работата на съдебната и пенитенциарната система, както и 
университетите, обучаващи специалисти за тези структури. Налице са 
възможности за разширяване на приложното му поле и надграждането му, 
което разкрива много възможности за бъдещи научни изследвания, за по-
нататъшно практическо, теоретично опознаване и усъвършенстване. 
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С П Р А В К А  
 

за научните и приложни приноси 
към дисертационен труд на тема: 

“Ефективност на електронния мониторинг при прилагане на 
пробационни мерки в Република  България ” 

 
с автор Николета Атанасова Атанасова 

 
 

 Проведеното изследване, направените изводи и получените 
резултати позволяват извеждане на следните научни и научноприложни 
приноси на настоящия дисертационен труд за прилагане на електронния 
мониторинг за контрол поведението на осъдени лица в Република 
България: 

Научни приноси: 

1. Обогатени са теоретичните основи за същността, 
технологичното оборудване и проблематиката на прилагането на 
електронния мониторинг за контрол на поведението на осъдени лица в 
Република България на базата на систематизиран обстоен преглед на 
специализирани литературни източници и европейски практики.  

2. Разкрита е потребност от изграждане на специализирана 
система от показатели и методика за анализ и оценка на ефективността на 
Системата за изтъпяване на наказанията при прилагане на електронно 
наблюдение на поведението на осъдени лица. 

3. Разработена е теоретично обоснована класификация на 
поведението на осъдените лица по време на прилагането на 
ограничителната мярка от Системата за изтърпяване на наказания чрез 
електронно наблюдение. 

Научно-приложни приноси: 

1. Разработени са показатели, специализирани формула и 
методика за оценка ефективността на електронното наблюдение и чрез 
резултатите от проведеното емпирично социологическо изследване е 
верифицирана приложимостта на показателите и методиката за анализ и 
оценка ефективността на мярката за електронно наблюдение за 
поведението на осъдени лица в Република България. 
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2. Изведени са насоки за усъвършенстване методиката на 
бъдещите изследвания на механизма за прилагане на електронното 
наблюдение в страната и предложения за усъвършенстване на 
националната нормативна уредба и практиките на Съдебната система и 
Системата за изтърпяване на наказанията при прилагане на електронен 
мониторинг за контрол поведението на осъдени лица. 

3. Разкрита и изведена е неотложна необходимост от 
разработване и провеждане на специализирани курсове за обучение и 
повишаване на квалификацията на работещите в Съдебната система и 
Системата за изтърпяване на наказанията в областта на прилагане на 
електронния мониторинг за контрол поведението на осъдени лица. 
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