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Затворът в гр. Враца е разположен в северозападната част на града, в
подножието на Стара планина. Намира се на 120 км. от столицата, на
международен път Е – 79, в посока за гр. Видин.

Построен е по италиански образец и в настоящия си вид е разположен
на площ от 10 дка. Представлява масивна сграда състояща се от главен корпус,
разположен на 818 кв. м. застроена площ и 16 970 кв. м. разгърната площ.
Административната сграда на затвора е 320 кв.м. застроена и 1921 кв.м.
разгърната площ.
Затворът е открит и осветен на 23.12.1928 год. от Министъра на
правосъдието г-н Тодор Кунев.

На 19.12.2008 год. тържествено бе отбелязана 80-годишнината на
затвора, на която се направи равносметка на свършената работа и
извървения път през годините. Юбилея беше почетен от зам. Министъра на
правосъдието г-н Бойко Рашков, Главния Директор на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията” г-н Петър Василев, г-н Тотю Младенов – кмет на
гр. Враца и др. На тържеството присъстваха бивши и настоящи служители.

На коктейла беше разрязана
празнична торта.

На база Международната Харта за правата на човека и изискванията за
хуманното третиране на лишените от свобода, бе изработен проект за
реконструкция на Затвора. Тя продължи близо две години и през м. март 2010
год. беше напълно завършена. В този период бяха ангажирани не по-малко от
70 лишени от свобода, които дадоха своя доброволен принос в строителноремонтните дейности на затвора.
В резултат на преустройството на затвора са изградени нови спални
помещения, които разполагат със самостоятелни санитарни възли. Значително
са подобрени битовите условия за живот на лишените от свобода, за което
Министерството на правосъдието осигури необходимите средства. В момента
капацитетните възможности на затвора са приблизително за 561 човека.
Общата леглова база съвместно със стационара и режимното отделение
/помещения за делегации и наказателни килии/ е 613 бр. Това всъщност е
максималният брой лишени от свобода, които биха могли да пребивават в
корпуса на затвора и то в изключителни случаи.
След реконстукцията, затвора е снабден и оборудван с модерна система
за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.

На 29.ІV.2010 год. се състоя тържествено освещаване на преобразения
затвор. Гости на събието бяха главния секретар на Министерство на
правосъдието, Кмета на гр. Враца, зам. Областен управител и други гости.
Слово произнесе заместник Главния директор на ГД”ИН” Емил Маджаров.
Водосвета беше отслужен от Негово Преосвещенство Врачански епископ
Киприан.

ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ЗАЕТОСТ.
Производствената дейност е приоритет на ДП „ФЗД” и се развива в
следните направления:
Промишленост. Промишлената зона на Затвора е с площ 80 000 км. м.
На нея са разположени складови помещения и производствени халета на цех
за метални изделия, който в момента не функционира.
От началото на м. Октомври 2013 год. съвместно с фирма „Дружба
2000” започна да функционира Мебелен цех. В цеха работят между 10 - 20
лишени от свобода, които придобиват умения като дърводелци и работници в
мебелното производство. В цеха се произвеждат мебели и рамки за кошери.
Селскостопанска дейност. Тя се развива в работните обекти „Охрид” и
„Земеделско стопанство”, където работят лишени от свобода със
средногодишната заетост е 12 човека. На около 2000 дка обработваеми
площи се отглежда пшеница, слънчоглед, фуражни култури и овощна градина. В
двата обекта се отглеждат над 400 бр. овце.
Търговска дейност. В края на 2013 год. започна да функционира нов
магазин в Затвора Враца на площ от 100 кв.м., отговарящ на всички
изисквания за продажба на хранителни стоки.

И лавка за лишените от свобода в ЗООТ „Керамична фабрика”.
Отдаване на труд на лишените от свобода лица от ЗООТ „Керамична
фабрика” по договори с външни контрагенти.
ДП „ФЗД” работи и за подобряване на битовите условия на лишените от
свобода.

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
При постъпването си, лишените от свобода в Затвора–гр. Враца се
настаняват в Приемно отделение и задължително преминават програма за
адаптация. В последствие те се разпределят в 12 групи. От тях една група е за
обвиняеми и подсъдими; две – за лишени от свобода-ученици в СОУ „Мито
Орозов” към Затвора; шест групи – за осъдени – неработещи; една група за
работещи в домакинския щат, една група за осъдени с доживотни присъди и
една - в общежитието от Открит тип „Керамична фабрика”.
Работата с лишените от свобода се извършва от екип от психолози и
инспектори по социална дейност и възпитателна работа.
Инспекторите СДВР реализират следните специализирани програми за
групова работа: програма за адаптация на новопостъпили л.св., краткосрочна
програма за наркозависими, програма за сексуални правонарушители,
корекционна
програма за лица шофирали в нетрезво състояние, за
овладяване на гнева, за формиране на умения за мислене. В затвора
периодично се провежда и програмата „Живот на свобода – предизвикателство
и избор”.
По проект „Ресоциализация на осъдените чрез професионална
квалификация“ реализиран в партньорство между ФДРЗ и ДРОПЛС, се
провеждат курсове за компютърна грамотност “Xpert” \Windows, Word,
Internet\, курс за начална компютърна грамотност, курсове за професионална
квалификация – за строители в две специалности „зидаро-мазачи” и
„шпакловчици”. По време на провежданата практика, с труда си лишените от
свобода ремонтираха кабинети, коридори и учебни зали. Голям е интересът
към специалността „Озеленяване и паркостроителство”, по която се обучаваха
общо 36 л.св. в три последователни курса, завършили с проекти за оформяне
на парковите площи и ландшафта в района на затвора. Лишени от свобода се
грижат за поддържката на цветята и естетичния вид на алеите, както пред
административната сграда, така и на мястото за престой на открито.

На лишените от свобода се предлагат разнообразни дейности за
осмисляне на свободното им време. Във връзка с работата по
ресоциализацията на осъдените функционира Спортен център в зоната за
престоя на открито, който включва футболно, волейболно и баскетболно
игрище, тенис и фитнес зала. През 2011 год. оборудването на фитнес-залата е
изцяло обновено с по-нови и модерни уреди, получени чрез дарение от
Германия. Наличието на базата дава възможност за провеждане на повече
турнири и състезания, което значително се повишава и броят на системно
занимаващите се със спорт лишени от свобода.

За поддържане и подобряване социално-позитивните контакти на л.св. бе
изградена зала за свиждане, напълно отговаряща на съвременните
изисквания. От 2009 год. е създадена и стая за удължено свиждане за срок до
четири часа, предвидено като награда в чл. 98, ал.1, т. 5 от ЗИНЗС.

Затворът разполага с модерно оборудван киносалон, собствена
фонотека с около 300 филма, библиотека, компютърна зала за обучение на
л.св. и кабелна телевизия.

Освен за читателска дейност и кинопрожекции, библиотеката и киносалона се
използват за културно-масови мероприятия, събрания, здравни кинолектории
изложби, дискусии и други.
По време на реконструкцията на затвора, по етажите във всеки коридор,
е отделено помещение за групова и културно-масова работа, което съответства
на изискванията за съвременна пенитенциарна социална работа.

През 2004 година бе възстановено СОУ „Мито Орозов” към Затвора – гр.
Враца. В него ежегодно се обучават над 200 л.св., които освен
общообразователни знания, придобиват умения в професионални паралелки
за мебелисти и шлосер-стругари, в курсове по дърворезба и иконопис, а през
лятната ваканция и в чуждоезиково обучение. Създадени са много добри
условия за практика в оборудваните за целта работилници към училището.
Всяка година през месец май в читалището в гр. Враца се прави експозиция
на изработеното от лишените от свобода. През 2011 год. бе разкрит и напълно

обновен четвъртия етаж на училището, с което учебната база се увеличи с пет
нови класни стаи.

Лишените от свобода имат собствен вестник „Заедно” с мото „Заедно
можем всичко, заедно можем да променим света”. В него се публикуват техни
творби и се отразяват най-актуалните събития от живота им в затвора – гр.
Враца. Изданието се подготвя с помощта на програмата за предпечатна
подготовка „Корелдроу”, доставена и инсталирана със съдействието на
ДРОПЛС.
На лишените от свобода е дадена възможност да развиват творческите
си заложби и таланти. Всички желаещи са обединени в арт-клуб с различно
жанрово участие. Във връзка с пътуващата изложба на ДРОПЛС „Поколенията –
образи в огледалото”, с творби на лишени от свобода от затворите в страната,
членовете на арт-клуба и доброволческия екип намериха оригинални решения
и ефирност при представянето и инсталиране на експонатите.

Всяка година лишени от свобода от затвора – Враца участват в различни
творчески конкурси на външни за системата организации – за карикатура, за
есе, разказ и други. През 2011 год. спечелиха общо дванадесет награди на
градско и национално ниво.
За духовните потребности и оказване религиозна подкрепа на лишените
от свобода, през 2000 год. бе построен и функционира Параклис „Успение на
Света Богородица”. Иконите в параклиса и цялото художествено оформление е
дело на лишени от свобода. В периода 2006 – 2012 год. се проведоха няколко
курса по иконопис, по дърворезба и хорово-църковно пеене. Вече пет години
се провежда и лекторията „Християнски празници и тайнства православни”.

На ½ щат е назначен капелан на затвора.

За удовлетворяване духовните потребности на лишените от свобода, в
затвора е предоставен достъп, съгласно чл. 155 от ЗИНЗС, на представители и
на други религиозни деноминации – Христова евангелска църква „Шалом” –
гр. Мездра и Евангелска баптиска църква със седалище гр. Монтана.
Чрез партньорските взаимоотношения и съвместната работа
с
неправителствени организации се дава възможност за по-пълноценна работа
за ресоциализацията на осъдените. Най-успешно и дългогодишно
сътрудничество се осъществява с Дружеството за религиозна и обществена
подкрепа на лишените от свобода /ДРОПЛС/ чрез програмата „Адаптационна
среда”. Тя включва два под проекта „Възстановяване чрез образование” и
„Хуманизиране системата за свиждания”, с финансирането от който е
изграден Център за посетители. В него, с близките на лишените от свобода,
работят доброволци, обединени в първия доброволчески корпус към затворите
в България. През 2014 година ДРОПЛС стартира нов проект Европейски
възстановителни общности (ECOR), с който следва да се пилотира финалния
етап от въвеждането на APAC методологията или както е българското
наименование „Адаптационна среда“. Проекта се реализира от 7 организации
и се финансира от Програмата по Наказателно Правосъдие на ЕК. Затвор
Враца е един от асоциираните партньори по проекта.
Активно е сътрудничеството с други учреждения и институции като”Бюро
по труда”, Дирекция „Социални грижи и социално подпомагане”, Паспортна
служба на МВР, отдел „Закрила на детето” с които имаме пълноценно
взаимодействие. В последните години е налице тенденция към разширяване
сътрудничеството с гражданска мрежа „Активна общност” – гр. Враца, която
включва различни културни и обществени институции в града.
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
В Затвора – гр. Враца работят общо 196,5 служители, които са
разпределени, както следва:
- на ръководни длъжности – 4;
- държавни служители – 180,
- по трудови правоотношения – 16,5 служители.
01.12.2014 год.

