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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
Проведените изследвания в редица държави-членки на Европейския 

съюз показват, че на емпирично равнище като най-важен показател за 
ползата от наказанието се приема степента, в която осъденият след 
изтърпяване на наказанието може да се реинтегрира успешно в обществото 
и на пазара на труда, а за основен риск – извършването на следващо 
престъпление. През последните години все по-ясно се очертава 
тенденцията да се подобряват възможностите и търсят алтернативи на 
лишаването от свобода, като крайна мярка за наказание на осъдени лица, 
но не като начин за смекчаване на наказателната отговорност, а като форма 
на разширяване на възможностите за контрол на осъдените лица, при 
стриктно спазване на законовите изисквания. През 2002 г. в България се 
извършиха промени в Наказателния кодекс с въвеждането на наказанието 
„пробация“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наказателния кодекс. От 
въвеждането на пробацията до 2014 г. контролът се извършва само и 
единствено чрез физически проверки, които се оказват неефективни. 
Ефективното прилагане на наказанието пробация изисква използването на 
съответните средства за постигане на целта на наказанието, а именно да се 
въздейства предупредително върху осъдения и да му се отнеме 
възможността да върши други престъпления. Един от възможните подходи 
е въвеждането на електронно наблюдение, което се очаква да доведе до 
редица положителни промени, като ограничаване на вредните последици 
върху личността и семейния живот на осъдените лица, възпитание, 
рехабилитация и ресоциализация на извършилите престъпления. Не без 
значение е и финансовото измерение на въпроса. Според различни 
експерти електронният моноторинг ще струва два пъти по-евтино от 
престоя в затвор.  

Електронното наблюдение намира основно приложение в 
пробационната система, но не само. То е актуално и приложимо за 
обезпечаване на достатъчна сигурност и при извеждане на затворниците за 
работа на външни обекти и в други ситуации. 

Електронното наблюдение представлява съвременен подход при 
управление и третиране на лица в ограничителен режим, под надзора на 
пробационна институция. Мярката се прилага отдавна в редица страни по 
света. В България за първи път въпросът за електронен мониторинг бе 
поставен от министерството на правосъдието през 2006 г. В този процес 
активно е ангажирана Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към 
министертсвото на правосъдието.  

Важно е да отбележим и необходимостта от отчитане на актовете на 
ООН и Европейския съюз, като препоръките към държавите членки на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа по пробационните правила 
например. Макар и да имат препоръчителен характер те ясно очертават 
европейските изисквания и стандарти, към които България несъмнено 
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трябва да се придържа. 
През 2014 г.  година стартира работата по проект NFM-2013-BG-15-2 

„Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с 
европейските стандарти и система за електронен мониторинг”, финансиран 
по Програма BG15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Работата 
по проекта приключи през 2016 г. В хода на работата по проекта се 
установява, че въпросите, които възникват при реализирането на 
електронния мониторинг са много. Те са свързани с легална дефиниция на 
понятието, прецизиране на видовете електронно наблюдение, 
определянето на кръга от лица, за които то да се прилага и за тези, за които 
е неприложим. Кой орган да взема решение и кой да извършва 
електронното наблюдение, пробационна служба или частни компании? 
Какъв трябва да бъде капацитетът на самото електронно наблюдение, 
какви да бъдат техническите изисквания към него? Тези въпроси намериха 
своя отговор с приемането в Държавен вестник бр. 32 от 2016 г. на част 
пета „Електронно наблюдение“ в Закона за изпълнение на наказанията и 
задържане под стража. През 2017 г. с въвеждането на новата част осма 
„Електронно наблюдение“ на Правилник за прилагане на закона за 
изпълнение на наказанията и задържане под стража в ДВ. бр. 14 от 2017 г. 
стартира процесът на въвеждане на електронното наблюдение в реалната 
практика. 

Всички аргументи изложени по-горе показват актуалността на темата 
за използването и прилагането на електронен мониторинг във връзка с 
налагането на пробационните мерки. Освен това тази актуалност 
произлиза и от мултидисциплинарността на проблематиката за 
прилагането на пробационните мерки в България. Тук са преплетени както 
чисто правни, така и морални, социални, психологически, организационни 
и технологични аспекти. Ето защо темата може, и трябва да се разглежда в 
контекста на националната сигурност на страната. Тя касае както 
сигурността на личността, така и сигурността на обществото и държавата 
като цяло. 
 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Предложеният в дисертационния труд научен проблем касае 

тематика, свързана с изследване на възможностите за прилагане на 
електронен мониторинг в България в интерес на пробационните мерки. 
Извършен е задълбочен анализ и оценка на състоянието на организацията, 
функционирането и въздействието на пробационните мерки, контролирани 
чрез електронно наблюдение. 

Авторът използва няколко метода на научно изследване, като анализ, 
синтез и дедукция. Приложено е и емпирично социологическо изследване 
и експертна оценка. Всички тези методи способстват за постигане на 
поставената научна цел, а именно на базата на анализ и оценка на 
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функционирането и въздействието на пробационните мерки, контролирани 
чрез електронното наблюдение на поведението на осъдените лица, 
условно-предсрочно освободени от затвора и изтърпяващи присъда 
пробация, както и разработване на препоръки и предложения за измерване 
и повишаване на ефективността на електронното наблюдение.  

Представеният дисертационен труд се състои от увод, три глави, 
заключение, използвана литература и приложения. Общият обем е 189 
страници, в това число 23 диаграми. Добавени са 43 страници приложения, 
от които 18 страници таблици.  

В първа глава са изследвани теоретичните аспекти на дейността по 
прилагане на електронния мониторинг за контрол на изпълнението на 
някои пробационни мерки. Разгледан е опитът в създаването и прилагането 
на електронен мониторинг в някои страни по света като САЩ, 
Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия, Холандия и др. В тези 
страни електронният мониторинг вече е активен и действен инструмент за 
контрол на поведението на правонарушителите. Изследвана е практиката и 
са установени основните ползи от прилагането на технологията като 
средство за контрол на съответните ограничителни режими. Представени 
са също видовете пробационни мерки, съгласно българското 
законодателство и по-детайлно тези, при които електронния мониторинг 
намира приложение. Изследвани са резултатите от проведения в България 
двугодишен проект на министерството на правосъдието по въвеждане на 
електронния мониторинг, в който дисертантът декларира своето 
съществено участие. Представени са технологичните решения за 
електронно наблюдение като съвкупност от технологии и свързани услуги. 
Конкретно са описани основните видове технологии, използвани по света, 
а именно: системи за гласово разпознаване; радиочестотно наблюдение; 
сателитно наблюдение. 

Във втора глава се анализира организацията и управлението на 
дейността по прилагане на електронния мониторинг. Изследвана е 
европейската и националната нормативна база, в условията на която се 
провежда електронния мониторинг.  

Представени са резултатите от емпирично социологическо 
изследване на прилагането на електронно наблюдение върху поведението 
на 183 осъдени лица.  Формулирани са индикатори за измерване на 
ефективността на електронния мониторинг. По-важни от тях са: 
съответствие на националната законова регламентация на електронния 
мониторинг с европейските препоръки и стандарти; надеждност на 
технологията за електронно наблюдение; степен на съпротива на 
наложените ограничения; степен на корективно въздействие; реинтеграция 
в обществото; липса на рецидив. Що се отнася до дългосрочната 
ефективност на прилагането на електронния мониторинг се предлага да се 
отъждестви с дългосрочната ефективност на пенитенциарните програми.  
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 Глава трета представя изследване на възможностите за повишаване 
на ефективността на пробационните мерки. Анализирани са проявленията 
в поведението, нарушенията, фактите и резултатите, регистрирани в 
процеса на електронно наблюдение на 183 осъдени лица. Предмет на 
анализ са и мненията на пробационните служители. Целта на изследването 
е да се предложи метод за измерване и оценка на ефективността на 
електронния мониторинг, като средство за контрол на наложени 
пробационни мерки. Предложена е формула за изчисляване на 
ефективността на дефинираните фактори. Определено можем да кажем, че 
методиката на изследването подпомага и обогатява разработването на 
теоретичните основи на прилагането на електронния мониторинг в 
България.  
 

3. Характеристика на научните и научно-приложни приноси в 
дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Представените теоретични постановки представляват новост в 
науката по отношение на дефинирането и теоретичната обосновка на 
методика за оценка на ефективността на електронното наблюдение, 
включваща система от показатели за оценка и формулен апарат. 

Постигнатите в дисертационния труд научни резултати обогатяват 
научните знания в направление на класификация на поведението на 
осъдени лица по време на прилагане на ограничителната мярка с помощта 
на електронно наблюдение.  

Резултатите от научното изследване са приложими в 
усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с използване на 
пробационните мерки и практиките за неговото прилагане. 

Те са приложими в процеса на специализирано обучение за 
повишаване на квалификацията на работещите в съдебната и наказателната 
система. 

 
4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисератационния труд 
Приемам формулираните от дисертантът научни резултати като 

научни и научно-приложни приноси, представени в дисертационния труд.  
Тези резултати са постигнати благодарение на задълбочено познаване на 
съвременните теории и постижения в сферата на електронния мониторинг 
и представляват оригинален принос в науката. 

Определям следните научни приноси. Обогатени са теоретичните 
основи за същността, технологичното оборудване и проблематиката на 
прилагането на електронния мониторинг. 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. 
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Като научно-приложни приноси определям следните резултати. 
Разработени са показатели, специализиран формулен апарат и методика за 
оценка на ефективността на електронното наблюдение. 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.  

Потвърждава се работната хипотеза, че прилагането на електронния 
мониторинг като съвременно и надеждно средство за контрол върху 
поведението на осъдени лица допринася за намаляване на неефективността 
на настоящата система за изпълнение на наказанията. 

Приложената методика за изследване би могла да се използва като 
част от инструментариума на пенитенциарната система за управление на  
наложени ограничителни режими чрез електронно наблюдение. 
Методиката на изследването определено подпомага и обогатява 
разработването на теоретични основи на прилагане на електронен 
мониторинг в България. 

Дисертацията може да бъде предложена  на Съвета по изпълнение на 
наказанията, под председателството на заместник-министър на 
правосъдието, отговарящ за Главна дирекция „Изтърпяване на 
наказанията“, в качеството му на орган, който организира и извършва 
научни изследвания във връзка с изпълнение на наказанията и може реално 
да се възползва от разработения дисертационен труд. 

 
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
Научните публикации, свързани с дисертационния труд са три, като 

две от тях са в списание „Българска наука“ и едно в списание „Военен 
журнал“. Представена е и популярна публикация във вестник „Труд“.  
Всички публикации са самостоятелни. Публикациите изцяло съответстват 
с темата на дисертационния труд и са написани на високо научно ниво. 
 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
В библиографията към дисертацията са посочени 120 източника, на 

български, английски и на руски език. Между тях са включени Правила на 
ООН, Препоръки на Съвета на Европа за пробационните правила, 
Европейски конвенции, български нормативни актове, между които 
наредби, стратегии и доклади за развитие, монографии на водещи 
български и световни изследователи в областта на наказателното право, 
криминалната психология, социологията, дисертационни трудове, научни 
публикации в специализирани издания като „Правна мисъл“, „Правен 
свят“, „Съвременно право“, „Право, политика и администрация“, 
„Мениджър“, „Международна политика“, „Военен журнал“, Сборници с 
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научни трудове на български и чуждестранни университети, Годишници 
на Института по психология на МВР, Научноизследователския институт 
по криминалистика и криминология, Бюлетина на Асоциацията на 
прокурорите, изследвания на неправителствени организации като Център 
за изследване на демокрацията и Института за пазарна икономика. 

Позоваването на посочените източници и автори по изследваната 
проблематика показват задълбочени теоретични познания на докторанта и 
способност да оценява и анализира творчески литературния материал по 
изследваната тема. 

 
7. Оценка за автореферата 
Авторефератът в обем 29 страници отразява основните положения и 

научните приноси на дисертационния труд. Изготвен е съгласно 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав, Правилника за 
неговото приложения и правилниците на Военна академия „Г. С. 
Раковски“. 
 

8. Критични бележки 
По отношение на процеса на управление на електронния мониторинг 

в разработения дисертационен труд е подходено с базовите изисквания към 
мениджмънта, като по този начин се търси действен механизъм за 
измерване на неговата ефективност. На страница 21 в дисертационния труд 
правилно са разграничени понятията ефективност и ефикасност, 
приложени по отношение на електронното наблюдение. В същото време в 
дисертацията за нуждите на изследването се въвежда само „система от 
показатели за оценка на ефективността на електронния мониторинг“ (стр. 
110). По-рано на страница 74 се определя, че „за целите на настоящата 
научна разработка е приложена методика, която позволява да се определят 
обективни критерии, позволяващи извършването на количествени 
измервания“. По-нататък се говори за индикатори. На лице е смесване на 
понятията. Никъде не видях да се мери ефикасността, т.е. отчитане и 
вложените разходи за постигане на желания ефект. Важно и необходимо е 
да се акцентира на ефикасността, която мери постигането на максимален 
ефект с наличните ресурси. 

Явно технологичното време не е позволило анализ на промените в  
Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и 
задържане под стража, обнародван в ДВ. бр. 14 от 2017 г., касаещи 
електронното наблюдение. В част осма „Електронно наблюдение” са 
конкретизирани: обхвата и видовете електронно наблюдение, техническите 
средства за прилагането му, реда за самото прилагане, функциите на 
контролния център, действията по прилагане на отделните видове 
електронно наблюдение, взаимодействие с контролния център,  реда за 
спиране и прекратяване на електронното наблюдение, отговорността на 
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лицата с приложено електронно наблюдение. 
Критичният анализ на нормативните изисквания, дадени в 

правилника по отношение на електронното наблюдение и евентуални 
предложения за тяхното усъвършенстване биха спомогнали за повишаване 
на нивото на представения дисертационен труд. 

    
9. Лични бележки и други въпроси, по които рецензента счита, че 

следва да вземе отношение 
Не познавах докторанта преди да започне обучение в научната 

секция, която ръководя. Мога да споделя, че по време на своето обучение и 
научна работа Николета Атанасова показа амбиция, прецизност, 
самовзискателност, професионализъм и стремеж към постигане на високи 
резултати.  

Нямам съвместни публикации с докторанта. 
 
10. Заключение 
Нивото на теоретична подготовка на докторанта, постигнатите 

резултати и научните и научно-приложни приноси показват, че 
поставените на докторанта научноизследователски задачи са изпълнени. 

Предложеният за рецензия дисертационен труд и автореферат към 
него отговарят на изискванията за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор”. 

 
11. Оценка на дисертационния труд 
На база на оценката, която правя на представения дисертационен 

труд и автореферата към него, предлагам на членовете на научното жури 
на Николета Атанасова Атанасова да бъде присъдена образователна и 
научна степен „доктор” за разработения от нея дисертационен труд на тема 
„Повишаване на ефективността на пробационните мерки в България чрез 
прилагане на електронен мониторинг”. 

 
  
 
София    Рецензент:   (П) 
21.02.2018 г.   полк. доц. д-р   Нелко Ненов 

 
 

 


