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УВОД

През последните години необходимостта от промени в пенитен-
циарната система на България придоби все по-голяма акту-
алност. Нейното реформиране, обаче, се оказа изключително 

трудно поради натрупаните от десетки години нерешени проблеми и об-
ществената непопулярност на мерките, които трябваше да се предпри-
емат за подобряване на условията в затворите. Няколко много значими 
външни фактора също не дадоха тласък на необходимите реформи.

Първият от тях бе ратифицирането на Европейската конвенция за 
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнася-
не или наказание и последвалите след 1995 г. общо четири посещения 
в български затвори и следствени арести на делегации на Комитета за 
предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа.

Вторият външен фактор – работата по предприсъединителните про-
цеси преди приемането на страната в Европейския съюз – също не сти-
мулира ефективната промяна на българската затворна система. Така 
Глава „Правосъдие и вътрешен ред“ в крайна сметка бе затворена без 
каквито и да било структурни промени на системата на местата за ли-
шаване от свобода. 

Колкото и да е странно, и третият външен фактор – големият брой 
осъдителни присъди за лоши битови условия в българските арести и за-
твори, произнесени срещу България от Европейския съд по правата на 
човека в Страсбург, не даде необходимия тласък за реформиране на 
затворната система. 

Ако се направи опит да се резюмира какво се случи в системата на бъ-
лгарските затвори през последните 10 години, трябва да се отбележат и 
някои положителни промени. Първата от тях е въвеждането преди шест 



години в експлоатация на общежитията от преходен тип, което в край-
на сметка, едва през втората половина на 2007 г. доведе до намаляване 
на пренаселеността в корпусите на затворите. Успешното стартиране 
на пробацията в България като алтернатива на лишаването от свобода 
също изигра съществена роля за намаляване на затворническата попу-
лация. Втората положителна промяна е разширяването на периметъра 
на ресоциализационните дейности и увеличаването на стимулите и по-
ощренията – отпуски, годишни почивки и удължени свиждания. Трета-
та е опитът за прецизиране на дисциплинарната практика с регламен-
тирането на възможност за обжалване по съдебен ред на най-тежките 
наказания и изолации, както и засиления контрол върху употребата на 
физическа сила и помощни средства от надзорно-охранителния състав, 
което доведе до общо намаляване на тези случаи. Не на последно място 
са и опитите да се изследва оценката на риска на лишените от свобода 
с оглед на обективизиране на  процедурите, свързани с дейността на 
Комисията по чл. 17 ЗИН. Паралелно с тези промени обаче, за преобла-
даващата част от лишените от свобода начинът и методите на изтърпя-
ване на наказанията си останаха същите, материалната база не бе об-
новена, храненето си остана на санитарния минимум, а медицинското 
обслужване се ограничаваше само до най-необходимото.

Общият негативен резултат от опитите за промяна на системата бяха 
обусловени от системното неглижиране от страна на изпълнителната 
власт на проблемите на затворната система. Все пак усилията, полагани 
от някои от политическите екипи на Министерството на правосъдието 
и от професионалния екип на ГД „ИН“, за хуманизиране на системата 
не трябва да бъдат пренебрегвани. Тези усилия обаче бяха обречени на 
неуспех в условията на множество приоритетни за всяка една власт сек-
тори на обществения и стопанския живот на страната.

Перманентното наблюдение на затворени институции е дейност, коя-
то БХК осъществява в продължение на единадесет години. Настоящото 
изследване е резултат от посещения, извършени през втората половина 
на 2007 г. от Станимир Петров и д-р Георги Банков във всички затво-
ри и в повечето от затворническите общежития. То си постави за цел 
да направи обобщение на актуалните проблеми, стоящи пред местата 
за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото вни-
мание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно 
хуманизиране на пенитенциарната система в България.
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РЕФОРМАТА 
В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ 

СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА 
И ДОПЪЛНЕНИЯТА 

КЪМ ЗАКОНА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАКАЗАНИЯТА ОТ 25.06.2002 г.

През 2002 г. Законът за изпълнение на наказанията претърпя 
сериозни промени (ДВ, бр. 62, 2002 г.). Причините за тях бяха 
обусловени от необходимостта законодателството в областта 

на затворното дело да се синхронизира с европейските стандарти за 
третиране на лишените от свобода. Измененията и допълненията му за-
сегнаха около 2/3 от старите разпоредби. Една от основните задачи, 
които трябваше да бъдат решени с тези изменения, бе да се реагира 
адекватно на увеличаването на броя на лишените от свобода и свърза-
ната с това пренаселеност на корпусите на затворите и общежитията от 
закрит тип. Поради това, с промяната на закона се увеличи обхватът на 
осъдените, които могат да бъдат настанявани в общежития. Съгласно 
новите разпоредби, в тези от тях от открит тип се настаняват осъдени за 



първи път на лишаване от свобода до пет години за умишлени престъ-
пления и осъдените за непредпазливи престъпления, а в общежитията 
от преходен тип се настаняват осъдени с добро поведение, изтърпели 
най-малко шест месеца от наложеното наказание в затвор или затвор-
ническо общежитие от закрит тип и остатък от наказанието не по-голям 
от пет години. Графика 1 представя увеличението на броя на лишените 
от свобода в общежитията от открит и преходен тип за периода 2002 
– 2007 г.:

Графика 1

От графиката става ясно, че средногодишното увеличение на броя на 
лишените от свобода в общежитията от открит тип за периода от 2002 
до 2007 г. е 11.6%, като тази тенденция се променя през 2007 г., когато 
броят на лицата в откритите общежития отбеляза незначителен спад. В 
общежитията от преходен тип за същия период средногодишното уве-
личение е 24%. Бавните темпове на нарастване на броя на лишените 
от свобода в преходните общежития след 2003 г. бяха аргументирани 
от затворническата администрация със стриктното спазване на режим-
ните изисквания и негативните оценки на риска при рецидивистите, 
което е пречка за изпращането им в общежития от преходен тип. Едва 
през втората половина на 2007 г., след като ръководствата на затворите 
възприеха т. нар. „служебно начало“, броят на настанените в преходни 



общежития се увеличи чувствително, което облекчи пренаселеността в 
повечето от корпусите на затворите и общежитията от закрит тип и 
доведе до увеличаване на възможностите за подобряване на битовите 
и хигиенните условия и за облекчаване на индивидуалната и групова-
та ресоциализационна дейност в корпусите на затворите. За сметка на 
това обаче, през 2007 г. капацитетните възможности на общежитията 
към затворите в Ловеч, Пловдив и Бургас се оказаха недостатъчни и 
това доведе до пренаселването им. 

По своята същност изтърпяването на наказания в общежития от пре-
ходен тип се оказа по-благоприятно както за системата на затворите, 
така и за самите лишени от свобода. Причината за това бе, че в тези об-
щежития възможностите за осигуряване на работа са значително по-го-
леми. Освен по отношение на трудовата заетост, преходните общежития 
предлагат и много по-добри възможности за ресоциализация поради по-
добрите контакти с външния свят по време на работа и при ползването 
на домашен отпуск, годишна почивка и допълнителни отпуски, които са 
немислими за рецидивисти, настанени в корпусите на затворите.

Измененията от 2002 г. въведоха изискване затворническата адми-
нистрация да прави оценка на риска за тези от лишените от свобода, 
за които се изготвят предложенията до комисиите по чл. 17, ЗИН. Тази 
оценка трябва да даде стойностите на риска, който лишените от свобода 
представляват за себе си, за останалите лишени от свобода, за служи-
телите и за обществото. С разработената методика за оценка на риска 
се прави опит да се сведе до минимум субективизмът при преценката. 
Тя, обаче, се изготвя от служители, които всекидневно контактуват с 
лишените от свобода, което е в ущърб на обективизма при оценяване-
то. Може би поради това, значителна част от жалбите на лишени от 
свобода през предходните години бяха по повод на неясните критерии 
за включване в списъците за УПО или за преместване в общежития от 
преходен тип, както и поради липсата на убедителна информация за 
причините за отказ да бъде направено предложение до комисията по 
чл. 17. Необходимо е да се отчете и важността на оценката на риска за 
подобряване на правното положение на лишените от свобода, което би 
могло да доведе до корупционни практики, каквито станаха известни 
на обществеността през 2007 г. по повод на ангажименти от страна на 
служител да предложи лишен от свобода за условно предсрочно осво-
бождаване. При обсъждането на настоящия текст главният директор на 
ГД „Изпълнение на наказанията“, г-н Петър Василев, и началникът на 
затвора в Ловеч, г-н Марин Калчевски, изразиха несъгласие с тезата, че 
изготвянето на оценката на риска от ИСДВР, които всекидневно кон-
тактуват с лишените от свобода е в ущърб на обективизма при оценява-



нето. В подкрепа на своята теза те съобщиха, че оценката се извършва 
от екип от специалисти след постъпването на лишения от свобода в При-
емно отделение, че тя не обслужва само Комисията по чл. 17, ЗИН (и по 
този начин режимната служба), а има за цел и разкриването на зоните 
за потребности на конкретния лишен от свобода и неговите ресурси, 
което е и основата за планиране на работата с него по време на престоя 
му в затвора. В допълнение г-н Калчевски коментира, че не бива да се 
забравя, че първоначалната оценка се променя с времето на престой на 
лишения от свобода и неговото поведение, нагласи и очаквано разви-
тие. По отношение на съждението за корупционни практики е направен 
коментар, че такива е трудно да се развият в дейността на колективен 
орган с участието на представители на съдебната власт и граждански 
структури и то в заседание с ясни правила за правомощия.

Измененията на ЗИН от 2002 г. детайлизираха използването на заси-
лени предпазни мерки – употребата на физическа сила, помощни средс-
тва и оръжие. Действията по време на природни бедствия, епидемии, 
пожари, наводнения, въоръжени нападения и бунтове бяха описани 
подробно, за да не стига до груби посегателства срещу правата на ли-
шените от свобода. За разлика от предходната наказателна практика, с 
измененията на закона бе дадена възможност за обжалване пред район-
ния съд на наказанието изолиране в наказателна килия. Въвеждането 
на съдебен контрол бе предвидено и за една от изолациите по чл. 85а, 
ЗИН, но неясно защо, обжалване не бе предвидено за изолация по чл. 85, 
ЗИН, още повече, че тя се налага на лишени от свобода, изтърпяващи 
присъди при по-лек режим.

 Както бе отбелязано и в предходни публикации на БХК, промяната 
на ЗИН от 2002 г. създаде сериозен проблем с мониторинга на местата 
за лишаване от свобода от неправителствени правозащитни организа-
ции. Чл. 132а, ал. 1 дава право за достъп до обвиняемите и подсъдимите 
на прокурорът, разследващите органи, съдиите, експертите и защит-
ниците по делото. Съгласно ал. 3, срещи на обвиняеми и подсъдими с 
представители на правозащитни организации могат да се провеждат 
след изрично разрешение от съответния прокурор или съд. В резултат 
на това изменение на ЗИН реално бе ограничен достъпът на неправи-
телствените организации до обвиняемите и подсъдимите в затворите, до 
които те имаха достъп преди измененията от 2002 г.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД 
НА СИСТЕМАТА 

НА МЕСТАТА 
ЗА ЛИШАВАНЕ 
ОТ СВОБОДА

В България функционират общо 13 затвора, осем от които за ре-
цидивисти, три за нерецидивисти, един за жени и един за не-
пълнолетни. Към затворите са обособени общо 23 затворничес-

ки общежития от открит, преходен и закрит тип. В тях към 31 декември 
2007 г. бяха настанени общо 10 271 лишени от свобода. В периода от 
2000 до 2005 г. броят на лишените от свобода непрекъснато се увелича-
ваше, което доведе до голяма пренаселеност на повечето от корпусите 
на затворите. През 2006 г. увеличението на затворническата популация 
бе преустановено и общият брой на лишените от свобода отбеляза нама-
ление. Още по-голямо бе това намаление в края на 2007 г., като спрямо 
предходната 2006 г. то бе с цели 7%. Графика 2 онагледява динамиката 
на общия брой на лишените от свобода в затворите и затворническите 
общежития през периода от 2000 до 2007 г.:



Графика 2

През 2007 г., за разлика от предходни години, броят на осъдените 
лица в затворите и затворническите общежития също започна да нама-
лява. Графика 3 показва динамиката на броя на осъдените лица през 
последните четири години:

Графика 3



От няколко десетилетия системата на местата за лишаване от свобо-
да изпитва сериозни затруднения, свързани с остарелия и амортизиран 
сграден фонд. Основните сгради на затворите, каквито са тези в Ловеч, 
Пазарджик, Враца, Стара Загора, Варна и Бургас, са въведени в екс-
плоатация през 20-те и 30-те години на ХХ век. Най-стара е сградата 
на затвора в София, която е строена преди 100 години. Сградите на 
затворите в Бобовдол и Плевен са сгради на работнически общежития, 
пригодени за нуждите на затвора. Заведенията от закрит тип, в които 
се настаняват най-голям брой лишени от свобода, години наред не са 
увеличавали капацитета си. Въпреки това, в предходните години в тях 
се настаняваха все повече затворници, като максимумът бе достигнат 
в края на 2005 г., когато в корпусите на затворите и в общежитията от 
закрит тип са били настанени 9301 лица.

Така през първите четири години след създадената през 2002 г. за-
конодателна възможност за настаняване на лишени от свобода в обще-
жития от преходен тип, броят на лицата в корпусите на затворите и в 
общежитията от закрит тип не само че не намалява, но отбелязва посте-
пенно увеличение. През следващите две години този брой отбеляза на-
маление, но дори и през 2007 г. пренаселеността на някои от корпусите 
на затворите бе до три пъти над изискванията, заложени в европейски-
те стандарти за третиране на лишени от свобода. Графика 4 представя 
броя на лишените от свобода, настанени в корпусите на затворите и в 
затворническите общежития от закрит тип към 31 декември за периода 
от 2002 до 2007 г.:

Графика 4



Причините за рязкото намаляване на затворническата популация в 
закритите заведения през 2007 г. биха могли да се обяснят не толкова 
с дейността на съдилищата, колкото с вътрешни за системата на за-
творите обстоятелства – значително по-голям брой лица, извеждани от 
заведенията от закрит тип и настаняването им в заведения от преходен 
тип. Причина за това намаляване е и резкият спад след 2005 г. на обви-
няеми и подсъдими лица, които са без влезли в сила присъди. Те са обо-
собени в отделни групи и са настанени в отделни коридори в корпусите 
на затворите. Графика 5 отразява динамиката на броя на обвиняеми и 
подсъдими лица през последните четири години:

Графика 5

Мораториумът върху смъртните присъди след 1989 г. и последвала-
та през 1998 г. замяна на смъртното наказание с доживотна присъда 
доведоха до значително увеличаване на броя на лишените от свобода с 
доживотни присъди. Така, ако към септември 2002 г. общият брой на 
лишените от свобода, изтърпяващи доживотни присъди е бил 77, към 
края на 2007 г. техният брой се е увеличил на 128. Към тях се добавят и 
няколко десетки лица с невлезли в сила доживотни присъди. Увеличава-
нето на тази категория лишени от свобода със същите темпове би довело 
само след 10 г. до нарастване на броя им до около 300 и би породило се-



риозни проблеми за отделните затвори, свързани с битовото устройване 
и цялостното обгрижване на тази категория лица. В няколко затвора се 
наложи практика при показано добро поведение и ниска оценка на рис-
ка на такива осъдени режимът да се намалява на усилено строг и дори 
на строг и част от тях да се настаняват в общи групи. Фактът, че за про-
дължителни периоди от време такива осъдени успяват безпроблемно да 
съжителстват с другите лишени от свобода в групата показва, че прак-
тиката би могла да се разпростре и в други затвори. Това донякъде би 
облекчило и положението в зоните с повишена сигурност при непрекъс-
натото увеличаване на популацията там и намаляването на обитаемото 
пространство.





IV 
 

ПРИЕМАНЕ, 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И 

НАСТАНЯВАНЕ 
В МЕСТАТА ЗА 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Непосредствено след постъпването в затвора лишените от сво-
бода се настаняват в приемно отделение, където престояват от 
14 денонощия до един месец. По време на пребиваването там 

им се осигурява възможност да уведомят близките си за постъпването 
в затвора, биват запознавани с правилника за вътрешния ред, подлагат 
се на санитарно-хигиенен контрол, медицински преглед и психологичес-
ко изследване. Българското законодателство не задължава затворничес-
ката администрация да уведоми близките в случай, че новопостъпилият 
категорично откаже да ги уведоми за задържането си. В част от случаи-
те новопостъпили в затвора лица, които трябва да изтърпят минимални 
присъди, например от три или шест месеца лишаване от свобода, пред-
почитат да не уведомяват близките си, че през този период ще пребива-
ват в затвора.

С измененията и допълненията на ЗИН от 2002 г. бе регламентирано 
отделното настаняване на рецидивисти от останалите осъдени по време 
на престоя в приемно отделение. В предходни години смесването на 
тези две категории лишени от свобода в приемно отделение често е во-
дило до конфликти и саморазправи. 



1 Препоръка № Rec (2006) 2 на Комитета на министрите на държавите членки относно 
Европейските правила за затворите (Приета от Комитета на министрите на 11 
януари 2006 г. на 292-рото заседание на заместник-министрите)

След престоя в приемно отделение различните категории лишени от 
свобода се настаняват в обособени групи, без да имат възможност да 
контактуват помежду си. Извършва се отделяне на непълнолетни, жени, 
рецидивисти, нерецидивисти и обвиняеми и подсъдими. В отделни слу-
чаи обаче принципът на разпределение се нарушава, което създава 
предпоставки за груби посегателства срещу правата на лишените от сво-
бода. Някои от нерецидивистите, които са разпределени за общежития 
от преходен тип, трябва да пребивават за продължителни периоди от 
време в корпуси на затвори за рецидивисти, докато се освободи място в 
преходните общежития. В общежитията от преходен тип няма практи-
ческа възможност за отделяне на рецидивисти от нерецидивисти, като 
на места отделянето им е само по спални помещения. На работни обекти 
двете категории лишени от свобода също не могат да бъдат изолирани 
едни от други. 

Най-често нарушения по отношение на отделянето на лишени от сво-
бода се извършват в конвойните помещения в корпусите на затворите, 
където престоят на конвоираните лица е за кратки периоди от време. В 
един от случаите, през лятото на 2007 г. жена, която е трябвало да бъде 
приведена в затвора в гр. Сливен е била настанена за кратко в затвора 
в гр. Бургас. В две отделни интервюта, проведени с нея от двама изсле-
дователи на БХК, тя съобщава, че след като й е бил осигурен достъп до 
банята, е била изнасилена от двама лишени от свобода. По нейна жалба 
до Върховна касационна прокуратура е образувана проверка.

Настаняването в местата за лишаване от свобода трябва да се извър-
шва в най-близкия до местожителството им затвор. Това е регламен-
тирано както в новите ЕПЗ1 (Правило 17.1), така и в ЗИН (чл. 15). Тези 
разпоредби обаче, не са императивни – и в двата документа изрично е 
упоменато, че това се прави „по възможност“. При наличието в България 
на общо осем затвора за рецидивисти за 28-те области, изтърпяването 
на наказания съгласно тази препоръка не може да бъде гарантирано. 
В най-малка степен това може да бъде изпълнено спрямо лишените от 
свобода жени и спрямо осъдените непълнолетни, поради това, че за тези 
две категории лица функционира по едно заведение за цялата страна 
– за жени в гр. Сливен, а за непълнолетни в гр. Бойчиновци. Това се 
отразява изключително неблагоприятно за изтърпяващите наказания, 
за техните семейства и за близките им. В отделни случаи те са отдалече-
ни едни от други на повече от 400 км, което на практика ги лишава от 
възможността да контактуват помежду си. Голяма част от осъдените за 



пръв път, изтърпяващи наказания в закрити заведения, също са прину-
дени да изтърпяват наказания на големи разстояния от местоживеенето 
си. Такъв е случаят с осъдени нерецидивисти от гр. Варна, които изтър-
пяват наказания в общежитие от закрит тип в гр. Троян. В своя жалба 
до БХК лишен от свобода от ЗО Атлант в гр. Троян съобщава, че през 
2005 г. е сключил брак, има постоянно местожителство в гр. София, 
подал е молба за преместване в ЗО Кремиковци, но е получил отказ от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Както по време на първоначалния престой в приемно отделение, така 
и на по-късни етапи, лишените от свобода би трябвало да имат достъп 
до правна помощ и да се консултират със специалисти относно своето 
правно положение.

Правило 23.1 на новите ЕПЗ гласи:

23.1. Всеки затворник има правото на правна помощ и адми-
нистрацията на затвора е длъжна да осигури подходящи 
условия за достъп до такава помощ.

23.2. Затворниците могат да се консултират по всякакви 
правни въпроси с юрист по свой избор и за своя сметка.

23.3. При наличие на установена възможност за безплатна 
правна помощ администрацията на затвора е длъжна 
да посочи тази възможност на всички затворници.

Изследването на достъпа до правна помощ за лишените от свобо-
да показа, че условията за консултации и допитване до компетентни 
специалисти са в зависимост от материалното положение на всеки от 
нуждаещите се. Служителите, които всекидневно контактуват с лише-
ните от свобода, са инспектори по социална дейност. Най-често те са 
с педагогическо или друго хуманитарно образование и не биха могли 
да окажат компетентна юридическа помощ. Тези от затворническите 
служители, които са с юридическо образование, каквито са началникът 
на затвора, заместник-началникът по режимно-охранителните дейнос-
ти и инспекторът по режима, най-често не са в състояние да приемат 
лишените от свобода, за да ги консултират. Инспекторът по режима е 
отговорен за прякото изпълнение на съдебните актове и би трябвало да 
оказва правна помощ по отношение на изпълнението на присъдите, но 
няма задължение да консултира лишените от свобода по правни въпро-
си, които нямат отношение към присъдите. Поради това, много често 
лишени от свобода пишат до неправителствени организации, инспек-
торати, до Комисията по молби и жалби на гражданите към Народното 
събрание, до омбудсмана и до други институции с надеждата, че ще 



получат компетентна правна помощ. В затвора в гр. Враца БХК конс-
татира, че лишени от свобода пишат до адвокатската колегия в града, 
откъдето изпращат свой представител, който се среща с жалбоподателя 
и го консултира безплатно. Случаи на безвъзмездна правна помощ бе 
установен и в ПД Бойчиновци, където администрацията съдейства на 
непълнолетен и сигнализира на прокуратурата и съда, за да не се стигне 
до надвишаване на пределния срок за налагане на мярката за неоткло-
нение „задържане под стража“. В останалите затвори БХК не установи 
наличие на възможности за безплатна правна помощ. В коментар на 
началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, е отбелязано, че овакан-
тяващите се длъжности с експертен характер с юридическо образование 
трудно се попълват в по-малките населени места поради непривлекател-
ността на институцията затвор.



V 
 

ПОМЕЩЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Постоянното увеличаване на броя на осъдените лица до 2006 
г. доведе до сериозна пренаселеност в повечето от корпусите 
на затворите. Поради това, липсата на достатъчно жилищна 

площ се наложи като основен проблем пред пенитенциарната система в 
страната. През предходните години най-критично бе положението в за-
творите в Пловдив, Бургас, Плевен и Варна, където на лишен от свобода 
в килиите, предназначени за осъдени рецидивисти се падаха не повече 
от два кв. м., а непокритата площ бе дори по-малка от един кв. м. Насе-
леността в тези затвори достигна до три пъти над европейските стандар-
ти. В най-пренаселените помещения често съжителстват до 20 лишени 
от свобода, а леглата се монтират едно над друго на два и на три етажа. 
През 2007 г. средната жилищна площ на затвора в Бургас бе 1.8 кв. м. В 
Пета група на затвора в килии с размери 6.60 м на 3.30 м, т.е. на 22 кв. 
м съжителстваха по 16-17 лишени от свобода, а няколко от леглата бяха 
монтирани по три едно над друго. Така сглобени „трети вишки“ имаше 
и в килиите на затворите в Плевен и Пловдив. При съпоставянето на об-
щата жилищна площ в тези затвори с броя на лишените от свобода става 
ясно, че в най-пренаселените затвори средно на затворник се падат не 
повече от 2.5 кв. м. В затвора в Пазарджик за избягване на монтиране-
то на леглата на три етажа новопостъпилите затворници се задържат в 
приемно отделение и се настаняват в обща група едва когато в някоя от 
килиите се освободи място. С изключение на затвора за жени в Сливен 
и ПД Бойчиновци пренаселеност е характерна за повечето корпуси на 
затворите, както и за някои от общежитията от закрит тип за нереци-



дивисти. Едва от средата на 2007 г. в ЗО Атлант в гр. Троян се постигна 
намаляване на броя на лишените от свобода, но в ЗО Кремиковци ситу-
ацията не се промени. Тежките материални проблеми на заведенията от 
закрит тип извеждат на преден план необходимостта от предприемане 
на спешни мерки за облекчаване на пренаселеността и за увеличаване 
на личното пространство в жилищните помещения. До настоящия мо-
мент решение на проблема се постига с усвояването за жилищни нуж-
ди на общи помещения – клубове и спортни салони, което обаче оказва 
неблагоприятен ефект върху възможността за запълване на свободното 
време със занимания и адекватни ресоциализационни дейности. 

В Европейските правила за затворите се съдържат препоръки за 
индивидуално настаняване на лишените от свобода, за притока на до-
статъчно свеж въздух и дневна светлина, за достъп до санитарни възли 
и питейна вода, за отопление, къпане, медицинско обслужване, както и 
за организиране на образователни, спортни, трудови и други дейности. 
Новите ЕПЗ описват изискванията, на които трябва да отговарят жи-
лищните помещения, в които се настаняват лишени от свобода:

18.1. Битовите условия на затворниците и особено услови-
ята за спане, трябва да са съобразени със зачитането 
на човешкото им достойнство, трябва да осигуряват, 
доколкото е възможно, възможност за усамотение и да 
отговарят на хигиенните и здравословните изисквания, 
като се обръща необходимото внимание на климатични-
те условия и особено на съдържанието на въздух на ку-
бически метър, пространство, осветление, отопление и 
вентилация.

18.2. Във всички помещения, където затворниците живеят, 
работят или се събират:

     а) прозорците трябва да са достатъчно големи, за да дават 
възможност на затворниците да четат или работят на 
естествено осветление при нормални условия и да поз-
воляват влизането на свеж въздух, освен ако няма съот-
ветната климатична инсталация;

     б) изкуствената светлина трябва да съответства на при-
етите технически стандарти; и

     в) трябва да има сигнална система, чрез която затворни-
ците да могат да установяват незабавна връзка с персо-
нала на затвора.



18.3. Националното законодателство трябва да постанови 
специални минимални изисквания по отношение на посо-
чените в параграф 1 и 2 изисквания.

18.4. Националното законодателство трябва да постано-
ви механизъм, който да гарантира, че тези минимални 
изисквания няма да се нарушават поради пренаселенос-
тта в затворите.

В българското пенитенциарно законодателство не са постановени ми-
нимални изисквания за битовите и санитарно-хигиенните условия в жи-
лищните помещения. Наличните материални условия в затворите пре-
пятстват въвеждането на такива изисквания, които по никакъв начин 
не биха могли да бъдат изпълнени. В осем от затворите килиите нямат 
самостоятелни санитарни възли. През деня една действаща тоалетна се 
ползва от 30 до 50 затворници, настанени в съответния коридор. След 
заключването на килиите, през нощта затворниците са принудени да 
използват общи кофи за удовлетворяване на физиологичните си нуж-
ди и то пред очите на всички останали обитатели на килията. Общото 
състояние на санитарните възли в затворите – умивални, бани и тоа-
летни, е изключително лошо, поради което няма елементарни условия 
за поддържането им в добро хигиенно състояние. В умивалните на по-
вечето затвори няма топла вода, както и условия за пране на бельо и 
дрехи. В тези от затворите, в които няма външни простори, сушенето 
на прането се извършва в самите килии, накачено по легла и по всяко 
свободно място в помещенията. 

През втората половина на 2007 г. на няколко от затворите бяха отпус-
нати средства и бе обявена обществена поръчка за ремонт на основните 
сгради, за да се изградят санитарни възли към килиите. Такъв ремонт 
предстои да се извърши във всички килии на затвора в гр. Ловеч, къде-
то само 12 от килиите имат санитарни възли, както и на всички килии в 
сградата на общежитието в ЗО Атлант в гр. Троян.

Наличният инвентар в килиите на повечето от затворите е недостатъ-
чен и в изключително лошо състояние. Това се отнася за маси, столове, 
закачалки и шкафчета за лични вещи, които най-често са общи – едно 
шкафче се ползва от няколко обитатели на килията, което често създава 
предпоставки за конфликти. В няколко затвора лишени от свобода по-
казваха, че една маса и два стола са единственият инвентар в килии за 
по 8-10 затворници. Заедно с това те отбелязваха лошото състояние на 
постелния инвентар, дюшеците и възглавниците.



Натрупаните от десетилетия битови и хигиенни проблеми в системата 
на затворите станаха повод за сериозни стачки и протести на лишени 
от свобода след 2002 г. Тогава представители на изпълнителната власт 
бяха принудени да признаят, че някои от основните сгради на затвори-
те, каквато е тази в София, не стават за нищо друго, освен за музеи и 
че затворниците имат право да изтърпяват присъдите си при по-добри 
условия. Организирани протестни действия в затворите в София и Па-
зарджик имаше и през първите месеци на 2007 г., като исканията на 
протестиращите бяха както за подобряване на материалните условия, 
така и за по-бързото приемане на обсъждания тогава проект на закон за 
амнистията. Както и през предходни години, така и след потушаването 
на протестите, недвусмислено стана ясно, че затворите не са сред при-
оритетите на изпълнителната власт.



VI 
 

ХРАНА

Съгласно чл. 31 (1), ЗИН, лишените от свобода имат право на 
безплатна храна по таблици, утвърдени от министъра на пра-
восъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването и 

министъра на финансите.

Храната трябва да бъде достатъчна по химически и калориен състав. 
До март 2007 г. за неработещите затворници, за обвиняемите и подсъди-
мите, за новопостъпилите, приведените и изпратените по дело се полага-
ха 2902 калории. За работещите лишени от свобода, и отделно за непъл-
нолетните и лишените от свобода жени – майки калорийният състав на 
храната трябва да е по-висок. Още през 2002 г. по тогавашните цени на 
продуктите, за дневната дажба на един лишен от свобода би следвало да 
се предоставят средства в размер на 2.27 лв. Сумата за осигуряване на 
дневната дажба на заети в трудова дейност би трябвало да възлиза на 
2.66 лв., а на непълнолетните и на лишените от свобода жени – майки су-
мата нараства до 3.27 лв.2 За подсигуряване на дневната дажба при пос-
тоянното увеличаване на цените на продуктите, през 2007 г. стойността 
на един храноден би трябвало да бъде значително по-висока.

Нормативният акт е таблица от 18.04.1991 г.

На 22.03.2007 г. с писмо до всички затвори министърът на право-
съдието изисква нови стойности на калорийното съдържание за храна-
та. Писмото е съгласувано с министрите на здравеопазването и на фи-
нансите. Прилагаме съпоставка между старите и новите изисквания:

2 Данните са от писмо на Министерство на правосъдието (Рег. № 4017/29.05.2002), 
изпратено в отговор на запитване на БХК.



Стари норми
(ккал)

Нови норми 
(ккал)

Разлика
(ккал)

Таблица 1
Дневен оклад 2902 2622 287

Надбавка А
За всички пълнолетни 921 517 404

Надбавка Б
За работещи 1652 1024 628

Таблица 2
За непълнолетни 3492 3108 384

Налице е чувствително намаление. Очевидно, водещи са финансовите 
съображения на бюджета, защото няма промяна в човешката физиоло-
гия от 1991 г. насам. В новата таблица за безплатна храна на лишените 
от свобода липсва стойността на един храноден.

Недостигът на бюджетни средства за храна е изключително сериозен 
проблем за системата на затворите. През втората половина на 2007 г. 
стойността на един храноден в затворите в Ловеч и Враца бе 1.30 лв., 
а средно за останалите затвори в страната възлизаше на около 1.60 лв. 
Коментарът на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, по повод 
на храната е, че за 2007 г. средният храноден на един лишен от сво-
бода в затвора Ловеч е бил не 1.30 лв., а 1.68 лв., но че тази сума не е 
достатъчна при увеличените цени на хранителните продукти за нормал-
ното изхранване на лишените от свобода. Тя би трябвало да е в рамките 
на 2.40 – 2.50 лв.

В бюджета на затвора в Сливен за 2007 г. са били предвиден 140 881 
лв. и похарчени 168 259 лв. Разликата е покрита от икономии по други 
разходни пера. Фактическата стойност на един храноден е възлизала на 
1.51 лв. Показателна е динамиката на нарастване през годината:

Тримесечие на 2007 г. Стойност на един храноден (лв.)

1 1.31

2 1.40

3 1.64

4 1.70



За първото тримесечие на 2008 г. се оформя стойност от 1.83 лв. за 
един храноден. 

Въпреки че договорите за доставка на продукти с фирмите достав-
чици все още са по стари цени, стойността на един храноден очевидно 
не е достатъчна за осигуряване на необходимото качество и количество 
на храната. Според администрацията на повечето от затворите, както и 
според интервюираните лишени от свобода, това е основната причина 
за влошаването и намаляването на храната през последната година. С 
получаването на хранителни пратки част от затворниците успяват да 
компенсират недостига на храна, но и самите хранителни пратки, по 
наблюдение на служителите, най-често се състоят от еднообразни и ев-
тини стоки и от домашно произведена продукция. Според някои лише-
ни от свобода две хранителни пратки месечно не са достатъчни, за да 
компенсират лошото качество и недостатъчното количество на храна-
та. Коментарът на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, в тази 
връзка е, че двете хранителни пратки засега са непосилни за голяма 
част от близките на лишените от свобода и тяхното увеличаване не би 
имало сериозен ефект, а би увеличило икономическите различия между 
осъдените.





VII 
 

КОНТАКТИ 
С ВЪНШНИЯ СВЯТ

Свиждане
Съгласно Правило 24.1 на новите ЕПЗ „На затворниците се разре-

шава да комуникират толкова често, колкото желаят, чрез писма, теле-
фонни разговори или други форми на комуникация със семействата си, 
други лица или представители на външни организации, както и да имат 
свиждания с тях.“ Свижданията в затворите се провеждат по график за 
различните групи, утвърден от началника на затвора. По общо наблюде-
ние на ръководствата на затворите, броят на свижданията през послед-
ните години е намалял, а около една четвърт от лишените от свобода не 
провеждат свиждания. Причините за това са в увеличените транспорт-
ни разходи на близките и роднините, по-честите телефонни контакти и 
увеличените възможности за ползване на отпуски и годишни почивки от 
лишените от свобода, включително от рецидивисти, настанени в обще-
жития от преходен тип. Свижданията се провеждат в присъствието на 
служител от администрацията, като предаването и приемане на пред-
мети е забранено. Помещенията за свиждане най-често представляват 
дълги и тесни зали, преградени по дължина с телена мрежа, отделяща 
посетителите от лишените от свобода. В залите могат да провеждат 
свиждания едновременно от 6 до 10 лишени от свобода. При провежда-
ни едновременно разговори в пълна зала не е възможно лицата от двете 
страни на мрежата да се чуват, като говорят нормално, поради което са 
принудени да се надвикват. В случай, че посетителите и лишените от 
свобода не разговарят помежду си на български език, в някои от затво-
рите само се прави забележка, а в други затвори в предходни години се 



е стигало да прекъсване на свиждането. В нито един от затворите не бе 
установена практика лишените от свобода да осигуряват за своя сметка 
преводач така, че служителят, който присъства на свиждането, да може 
да разбира за какво се говори. Причината за това е, че изискването 
преводачът да се осигури за сметка на лишения от свобода би могло да 
създаде сериозни проблеми от режимен и охранителен характер. Не във 
всички затвори има обособени помещения за адвокатско свиждане. В 
отделни затвори няма места за сядане за посетителите и през цялото 
време на срещата те трябва да стоят прави. В някои от залите са мон-
тирани общи пейки по цялата дължина на помещенията. Затворите в 
Стара Загора и Белене са успели да отделят средства и да извършат 
ремонти на залите за свиждания.

През последната година някои от затворите успяха да изградят по-
мещения за дългосрочно свиждане и да ги обзаведат с най-необходими-
те мебели и електроуреди. Все още използването на тези помещения по 
предназначение в заведенията от закрит тип не е очертало ясни тенден-
ции, но по първоначални наблюдения на ръководствата на затворите, 
където това свиждане се използва, за голяма част от лишените от сво-
бода то е сериозен стимул и спомага за предотвратяване на разпада на 
семействата на тези от осъдените, които изтърпяват по-големи присъди. 
В други затвори като тези в Пазарджик, Бобовдол, Плевен, Стара Загора 
и Сливен все още няма такива помещения или изграждането им е започ-
нало и използването им по предназначение предстои.

Кореспонденция 
Съгласно ЗИН лишените от свобода имат право да получават и да из-

пращат неограничен брой писма, молби и жалби. Тези от тях, които са 
подадени в запечатани пликове и са адресирани до Народното събрание, 
до Президента на Република България, Министерския съвет, Министерс-
твото на правосъдието и правната евроинтеграция, Министерството на 
вътрешните работи, до прокуратурата, съда, следствието и до органите 
по правата на човека към ООН и към Съвета на Европа, не подлежат на 
проверка от администрацията. Във всички други случаи, по силата на 
чл. 33, ал. 1в, ЗИН, кореспонденцията на осъдените подлежи на провер-
ка. Съгласно чл. 37, ППЗИН, причините за спиране на кореспонденция 
могат да бъдат от охранителен, режимен или възпитателен характер. В 
случай, че се установи, че дадено писмо не следва да се изпрати на по-
лучателя, лишеният от свобода трябва да бъде уведомен за причината за 
спирането, а спряното писмо да се приложи към досието му.



Разпоредбата на чл. 33, ал. 1в, ЗИН, за проверката на кореспонден-
цията на осъдените без конкретно разрешение на съдебната власт е в 
нарушение чл. 34 ал. 1 на Конституцията на Република България:

Чл. 34. ал. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на 
другите съобщения са неприкосновени.

   (2) Изключения от това правило се допускат само с разре-
шение на съдебната власт, когато това се налага за раз-
криване или предотвратяване на тежки престъпления.

Европейската конвенция за правата на човека също допуска ограни-
чаване на кореспонденцията на лишените от свобода само на изрично 
установените от член 8 на конвенцията основания за всеки отделен слу-
чай. Европейският съд по правата на човека не допуска безразборни 
проверки на кореспонденцията въз основа на обща законова разпоред-
ба като тази по чл. 33, ал. 1в, ЗИН.3 На 22 май 2008 г. съдът намери на-
рушение на чл. 8 от конвенцията по делото Петров срещу България по 
случай на затворник от Ловешкия затвор, чиято кореспонденция, вклю-
чително с неговия адвокат, е била рутинно проверявана. Съдът поста-
нови: „Дори допускайки някаква степен на усмотрение в тази сфера, 
съдът намира, че проверката на цялата кореспонденция на жалбопо-
дателя, както изходящата, така и входящата – включително писмата до 
неговия адвокат – не може да се смята за съответстваща на остра обще-
ствена необходимост или пропорционална на легитимната цел, която се 
преследва.“4

В коментар на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, по повод 
на кореспонденцията е отбелязано: „Действителна е колизията между 
разпоредбите на чл. 34 от Конституцията на република България и чл. 
33, ал. 1, б. „в“, ЗИН. На основание § 3 от ПЗР на КРБ, предвид прякото 
действие на конституционните разпоредби, проверката на кореспонден-
цията на лишените от свобода следва да се сведе до такава за наличието 
на неразрешени вещи в писмата на лишените от свобода.“

При изследване на практиката по изпращане на кореспонденция от 
затворите през 2002 г. БХК не установи единен стандарт. Същите конс-
татации бяха направени и през 2007 г. Както и преди пет години, една 
част от писмата, получавани в БХК, нямаха марки на пликовете, а само 
печат на затвора. Други писма бяха облепени с марки, които трябва 

3 Виж следните дела на Европейския съд по правата на човека по въпроса: Silver 
v the U.K., 25 March 1993, Petra v Romania, 23 September 1998, Peers v Greece, 19 
April 2001, Valasinas v Lithuania, 24 July 2001.

4 Case of Petrov v Bulgaria, appl. No. 15197/02, 22 May 2008, §44.



да се закупуват от лишените от свобода. По тази причина тези от тях, 
които не разполагат със средства, не биха могли да пишат до близки, 
роднини и приятели. До настоящия момент не е ясно по какви критерии 
ИСДВР извършват преценка дали да дадат ход на писмо на един лишен 
от свобода със служебната поща на затвора, или да изискват лишения 
от свобода да си осигури марка от 0.55 лв., за да даде ход на писмото. 
За една значителна част от неработещите затворници причината да не 
пишат молби и жалби е липсата на пари за марка и плик. Само през м. 
февруари в БХК се получиха писма от един и същ затвор, излезли по 
описаните два начина – едното писмо с марка, а другото – с печат на 
затвора. Израз на добра воля от страна на администрацията е да при-
движи писмата на тези от лишените от свобода, които не разполагат 
със средства. Тази практика обаче, както и критериите за преценка на 
материалното състояние на затворниците, би трябвало да получи съот-
ветната законова форма и да е в сила за всички затвори.

В повечето от затворите БХК установи, че кореспонденцията се чете 
избирателно, тъй като ИСДВР не са в състояние да изчитат всички вхо-
дящи и изходящи писма. Практиката в повечето затвори е наложила в 
случай, че инспекторът прецени, че не трябва да дава ход на изходяща 
кореспонденция, да върне писмото на лишения от свобода с препоръка 
да коригира конкретни текстове от него. До спиране на писма по въз-
питателни причини се стига само ако лишеният от свобода настоява 
писмото му да се прати без корекции. Ако причините за спиране са от 
охранителен характер, писмото се прилага към досието на затворника. 
Такъв случай е имало в затвора в гр. Враца поради това, че се е извър-
швала подготовка за внос на забранени вещи. По възпитателни съоб-
ражения са били спрени две писма в затвора в гр. Пазарджик поради 
това, че лишен от свобода е отправил обиди и закани към съпругата си. 
В предходни години, на основание чл. 46, ППЗИН, администрацията на 
затвора е завеждала дела срещу лишени от свобода, които в молбите и 
жалбите си са използвали клеветнически или обидни изрази. В такива 
случаи лишените от свобода носят дисциплинарна и наказателна отго-
ворност.

В затвора в гр. София през 2007 г. е регистрирана една жалба по по-
вод на това, че лишен от свобода е получил отворена кореспонденцията 
си по чл. 37, ал. 2, ЗИН. В друг случай лишен от свобода е протестирал, 
че не му е било предадено препоръчано писмо, което срещу подпис е 
било доставено до затвора. Администрацията на затвора не е предста-
вила доказателства, че е предала писмото на получателя. По този повод 
лишеният от свобода е завел и спечелил дело и съдът му е присъдил 
обезщетение в размер на 340 лв.



Телефонни разговори
През 2007 г. по договор с унгарска фирма започна монтирането на 

телефонни апарати в затворите, които се използват със специални кар-
ти. Информацията, която се въвежда в картите, се състои от макси-
мум 10 телефонни номера, с които лишените от свобода имат право да 
провеждат разговори, както наличната за лишения от свобода сума за 
лични нужди. Така от есента на 2007 г., когато апаратите започнаха да 
функционират в повечето от затворите, всеки лишен от свобода може 
да следи промяната на сумата, с която разполага след всеки проведен 
разговор и след пазаруване от лавката на затвора.

Кръгът от роднини, с които всеки лишен от свобода може да провежда 
телефонни разговори, е ограничен съгласно чл. 37а, ал. 2, ППЗИН – само 
със своите низходящи и възходящи роднини, братя, сестри и съпрузи. 
Това означава, че лишен от свобода няма право да се свърже например с 
баба си или със зет си, нито с най-добрите си приятели. Лишеният от сво-
бода не може, въз основа на този законов критерий, да се свърже с пар-
тньора/партньорката си, с които няма формален брак, дори когато имат 
общи деца.  По същия начин той/тя не може да телефонира на адвокат. 
До въвеждането на новите карти отделни началници на затвори са съоб-
щавали, че не се формализират и допускат позвъняване на лица извън 
изрично упоменатите в закона, което способства за поддържането на 
контакти с външния свят. С въвеждането на новите карти наличието на 
телефонни номера в картата, които са извън тези, определени в ППЗИН, 
би било нарушение от страна на администрацията. Една от препоръките 
на омбудсмана на република България дефинира необходимостта от от-
падне на ограниченията за кръга от лица, с които лишените от свобода 
имат право на телефонни разговори.5 По делото Петров срещу България 
от 22 май 2008 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург 
намери нарушение на чл. 14 във връзка с чл. 8 от ЕСПЧ заради това, че 
затворник от Ловешкия затвор не е имал възможност да телефонира на 
партньорката си, с която имат общо дете. Съдът заключи, че „не е ясно 
защо женените и неженените партньори, които са установили семеен 
живот, трябва да се третират различно по отношение на възможността 
да поддържат контакт по телефона, докато единият от тях е в затвора“.6

В коментар на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, по повод 
на телефонните разговори е отбелязано: „Действително е налице коли-

5   http://www.ombudsman.bg/index.php?action=view&item=opinions&id=184, посетен 
на 22 февруари 2007.

6  Case of Petrov v Bulgaria, §55.



зия между кръга на роднините, с които лишените от свобода могат да 
провеждат телефонни разговори, изчерпателно изброени в чл. 37а, ал. 
2, ППЗИН, и т. 3 от Заповед № Л-5691/16.10.2007 г., съгласно която се 
разрешава провеждане на телефонни разговори по системата „Контел“ 
с 10 телефонни абоната, избрани от лишения от свобода и одобрени от 
съответния ИСДВР. Цитираната заповед, макар и нормативен акт от по-
нисша степен, се прилага. С нея са гарантирани в по-висока степен пра-
вата на лишените от свобода (например, т. 6 забранява ограничаване 
на телефонните разговори с възходящи и низходящи роднини по права 
линия, братя, сестри и съпрузи, а т. 8 – с дипломатическите представи-
телства на съответните страни относно чуждите граждани; разрешават 
се телефонни разговори на обвиняемите и подсъдимите лица с техните 
защитници), както и се осигурява по-голяма възможност за социално 
позитивни контакти с по-широк кръг лица.“

Възможности за ресоциализация 
Извършването на ефективни ресоциализационни дейности в затво-

рите е в пряка зависимост от няколко фактора. Първият от тях е броят 
на лишените от свобода, с които трябва да работи един ИСДВР. Тази 
бройка в отделните затвори варира от няколко десетки до над 100. През 
втората половина на 2007 г. БХК установи, че поради недокомплекто-
ване и отпуски на служители в корпуса на затвора в Бургас има само 
трима ИСДВР, които работят общо с около 600 лишени от свобода. В 
затвора в Плевен за 8 групи в които са настанени около 750 лишени от 
свобода, работят 5 ИСДВР. В ситуации, подобни на тези, в посочените 
два затвора един инспектор обгрижва над 150 лишени от свобода по-
ради което провеждането на индивидуална и групова работа не е въз-
можно. Дейностите на ИСДВР се свеждат само до санитарния минимум, 
като преимущество имат тези от тях, които са в подкрепа на режимните 
служби. Такава е например трудоемката и несвойствена за пряката им 
дейност оценка на риска, която на практика обслужва режимния сек-
тор. В зависимост от тази оценка, лишените от свобода могат да бъдат 
преместени в общежития от преходен тип, да бъдат предложени за УПО 
или да бъдат пускани в отпуски, годишни почивки и др.

В затвора в Пазарджик е възприета не коридорна, а индивидуална 
система на работа на ИСДВР, който поема лишения от свобода от входа 
и отговаря за него до излизането от затвора. Този модел на дейност не се 
е наложил в други затвори поради това, че групата на всеки от ИСДВР се 
състои от лишени от свобода, които са разпръснати в различни коридори 
в затвора, което до голяма степен затормозява оперативната дейност. 



Предимствата на тази система са трайният контакт и доброто познаване 
на характеристичните особености на всеки лишен от свобода, което поз-
волява на инспекторите да работят по-ефективно със своите групи.

Въпреки проблемите пред ресоциализационните дейности в затвори-
те, тенденциите към увеличаване на броя на лишените от свобода в об-
щежитията от преходен тип и свързаните с това по-добри възможности 
за работа и социални контакти, както и възможностите за ползване на 
отпуски и годишни почивки са позитивни практики, които улесняват 
реинтегрирането към живот на свобода.

Обучение
В затворите функционират училища, в които лишените от свобода 

имат възможност да започнат или да продължат образованието си. Та-
кива са създадени в пет от местата за лишаване от свобода в страната:

• за нерецидивисти – към затвора Стара Загора, където могат 
да се обучават до 300 лишени от свобода;

• за рецидивисти – към затворите в Ловеч и Враца;

• за жени – към затвора Сливен;

• за непълнолетни – към ПД Бойчиновци.

В зависимост от правния статус и степента си на обучение, лишени от 
свобода от други затвори, които желаят да учат, могат да бъдат изпрате-
ни в съответен затвор, към който функционира училище. Преместването 
в друг затвор за посещение на училище е свързано с по-големи финан-
сови трудности за близките при провеждане на свиждане. Поради лип-
сата на контакти, след началото на учебната година част от учениците 
настояват да бъдат върнати в затворите откъдето са дошли. За да не 
стига до получаване на образование за сметка на контактите с близки 
и роднини, във всеки от затворите лишените от свобода би трябвало да 
имат възможността да завършват поне основно образование. Съгласно 
Правило 28.1 на новите ЕПЗ:

28.1. Всеки затвор трябва да търси възможност да предо-
ставя достъп до образователни програми за всички за-
творници, като тези програми да са колкото се може по-
всестранно насочени и да отговарят на индивидуалните 
нужди на затворниците, вземайки предвид техните же-
лания.



Високият относителен дял на неграмотните и полуграмотните затвор-
ници налага методично и обхватно провеждане на ограмотителни програ-
ми. Най-висок е този дял в затворите за рецидивисти. В училището към 
затвора в гр. Враца в началото на учебната 2007/2008 г. са започнали да 
учат 130 ученици, а в училището към затвора в Ловеч – 97 ученици, от 
които около половината са били приведени от други затвори. През пред-
ходни години образователните програми и курсове са били финансирани  
по различни проекти, съвместно с външни организатори. В началото на 
подобни инициативи интересът сред лишените от свобода е голям, но 
впоследствие много от тях се отказват или отпадат от групите. Причини-
те за това са малък остатък от присъдата, демотивация поради липса на 
материален интерес, несъответствие между декларираното образование 
и образователното ниво на затворниците и др. За максимално стимули-
ране на лишените от свобода да се включват в курсове и ограмотителни 
програми е необходимо да се съблюдава Правило 28.1 на новите ЕПЗ:

28.4. Образованието не бива да има по-нисък статут в за-
творническия режим от полагания труд и затворниците 
не трябва да се ощетяват финансово или по друг начин 
за това, че отделят време за образование.

Един от основните проблеми, които стоят пред педагогическия пер-
сонал в затворите, е липсата на специални ограмотителни учебници и 
програми за обучение, адаптирани за възрастни лишени от свобода. 
Учебниците, които се използват, са предназначени за масовите училища 
и трудно могат да се използват за ограмотяване на възрастни. Същес-
твуват и законови пречки, които спъват учебния процес – например, 
за приемане на лица, лишени от свобода в СПТУ, където биха могли да 
получат добра професия, се изисква завършено основно образование. 
Подобно изискване трудно може да бъде покрито в затвора, което възп-
репятства получаването на професия и професионална реализация след 
излизане на свобода.

В коментар на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, по повод 
на обучението на лишените от свобода е отбелязано: „Проблемът с обра-
зованието на неграмотните е преди всичко проблем на образователното 
министерство. Липсват подходящи програми за работа с възрастни не-
грамотни. Никакъв ефект няма обучението по програмите за 7–15-го-
дишни деца. Наличието на краткосрочни присъди от порядъка до една 
година обезсмисля включването в общообразователна подготовка. За 
да бъде записан един ученик в СПТУ, той трябва да има завършено 
основно образование – което е държавно изискване. А професия може 
да се усвои не само в училище (за което е необходим период от поне 3-
4 години), но и в професионални курсове. Затова е необходимо, наред 



с наличните училища, да се изградят професионални центрове, където 
всеки според възможностите си да може да усвоява дадени професии в 
различни срокове.“

Престой на открито
Правото на лишените от свобода да прекарват най-малко 1 час днев-

но на открито е всеобщо признат минимален стандарт. В зависимост от 
местата за лишаване от свобода, режимът за престой навън е различен. 
В затворите и ЗО от закрит тип часът за престой на открито е точно оп-
ределен. В общежитията от открит и преходен тип няма специален час 
и лишените от свобода могат безпрепятствено да се разхождат в двора 
на общежитието.

През последните години в някои от затворите се наложи практиката 
времето за престой на открито да се увеличава в зависимост от режим-
ните възможности. В затвора в Бургас през лятото на 2007 г. бе изграде-
на допълнителна площадка за престой на открито, за да бъде увеличено 
времето за престой навън. В затворите, в които има възможност за удъ-
лжаване на престоя, неговото времетраене е по-голямо. Такива възмож-
ности има в затвора в Стара Загора, където престоят продължава час 
и половина, и затвора в Белене, където за неработещи и болни лишени 
от свобода е разрешен двучасов престой на открито. В допълнение, ли-
шени от свобода могат да участват в различни спортни мероприятия 
– турнири по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса и др.

Не във всички затвори условията за престой на открито са достатъчно 
добри. В някои от тях като например затворите в Пловдив и Варна раз-
мерите на площадките са ограничени, което е пречка за по-интензивно 
раздвижване. За разлика от предходни години, по време на престоя на 
открито не е задължително движение в строй. Самото излизане навън не 
е задължително. За отказ от престой на открито е необходимо да се по-
даде писмена декларация. В отделни случаи отказът е групово решение 
и тогава групата пише декларация до ръководството на затвора.

Вероизповедание
С изменения и допълнения на ЗИН от 1998 г. религиозните права 

на лишените от свобода получиха законодателна санкция. Съгласно чл. 
70а, ал. 1:



На лишените от свобода се осигурява възможност за удов-
летворяване на религиозни потребности чрез участие в ре-
лигиозни служби и обреди, както и за ползване на съответна 
литература.

През 1999 г. във всички затвори бяха назначени православни свеще-
ници на 1/2 щат и бе ускорено изграждането на параклиси. В различни-
те затвори и ЗО посещенията на православните свещеници и провежда-
нето на богослужения се извършват с различна честота – от 1-2 пъти 
седмично до 1-2 пъти месечно. В някои ЗО, обаче, свещеник посещава 
лишените от свобода много рядко. В ЗО Атлант в гр. Троян едва през 
2007 г. започна изографисването на параклис в налично помещение. В 
повечето от затворите стенописите в параклисите, които са изграждани 
в съответствие с каноните на Българската православна църква, са изог-
рафисани от лишени от свобода. Броят на посетителите на организира-
ните богослужения варира от няколко до няколко десетки, като по време 
на религиозни празници броят на участниците може да надхвърли 50.

Съгласно ЗИН изповядващите различни религии имат равни права, 
стига те да са ориентирани към религиозни общности, регистрирани в 
Република България. Новите ЕПЗ изискват режимът в затвора да не е 
пречка за удовлетворяване на религиозните потребности на лишените 
от свобода:

29.2. Затворническият режим трябва да се организира по 
такъв начин, че да позволява на затворниците да упраж-
няват вероизповеданието си и да следват убежденията си, 
да участват в служби или събрания, ръководени от одоб-
рени представители на съответната религия или убеж-
дения, да имат свиждания насаме с представителите на 
съответната религия или убеждения, както и да прите-
жават книги или литература, свързани с тяхната рели-
гия или убеждения.

Най-активни в провеждането на религиозни служби и срещи с ли-
шени от свобода са представители на протестантски вероизповедания 
– евангелистки и адвентистки църкви. Посещаемостта на техните служ-
би най-често е по-голяма от посещаемостта на православните служения. 
Интересът към тези вероизповедания се обяснява от администрациите 
на затворите с по-достъпното излагане на основите на религията и до-
някъде с материалния интерес – раздаваните дребни подаръци по време 
на служенията и по религиозни празници.



Допитването за религиозната принадлежност на лишените от свобода 
през предходните години показа, че част от тях се самоопределят като 
мюсюлмани. Освен по религиозни празници, те провеждат рядко орга-
низирани служения. Единствено в затвора в София, където групата на 
мюсюлманите е по-голяма, богослужения са се провеждали с по-голяма 
интензивност, а затворът в Белене е бил посетен от имам от София, 
който е провел богослужение с желаещите затворници. Според админис-
трацията на повечето от затворите, лишени от свобода не са изявявали 
желание да се организират мюсюлмански богослужения. Там, където все 
пак са били отправяни такива искания, не се е стигнало до организира-
не на богослужения. Ръководството на затвора в Пазарджик е отправило 
молба за посещение към местния имам, но той отказал да води богослу-
жения с обяснението, че нямал право да посещава затвора. По същия 
начин от затвора в Ловеч на два пъти са изпращали писмени молби до 
най-близкия имам в Плевен, които са останали без отговор.





VIII 
 

МЕДИЦИНСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ

Две основни тенденции се наблюдаваха през 2007 г. в меди-
цинското обслужване. Първата е положителна – продължи ин-
ституционалното израстване на медицинските центрове. Бяха 

оборудвани допълнително с апаратура. Механизмите на работа с Нацио-
налната здравноосигурителна каса бяха доразвити и се използваха в по-
голяма степен. На повечето места лекарите започнаха или продължиха 
специализацията си, основно по обща медицина. На отделни места като 
Бобовдол и Плевен, например, се наблюдаваха сериозни усилия за гаран-
тиране на информираното съгласие на пациента съгласно дефинициите 
в Закона за здравето. Стоматологичното обслужване практически беше 
оптимално осигурено в законовите рамки, поставени от Закона за здра-
вето и Закона за здравното осигуряване. Всички тези прояви носят прак-
тически характер и са продукт на оптимизиране на дейността от страна 
на персонала в относително новата рамка на работа на затворническите 
служби като лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Втората наблюдавана тенденция е продължаване на линията на не-
достатъчност на обслужването и изолация от националното здраве-
опазване като материален стандарт, администриране, отчет, статис-
тика и обем на медицинските дейност. В допълнение цели раздели на 
медицинското обслужване, разпоредени от Министерството на здраве-
то – като например профилактика и превенция, не бяха осигурени по 
стандарта. От отчетените като профилактични прегледи в таблица 2 от 
раздела нито един не отговаря на изискванията на Министерството на 
здравеопазването. В случая са нарушени правата на здравноосигурени-
те затворници, гарантирани им от Закона за здравното осигуряване, и 
са обект на дискриминация.



Политиката на Министерството на правосъдието при обезпечаване на 
затворите с лекарства и медицински консумативи може да се окачестви 
като непрозрачна и будеща въпроси. Според справка от регистъра на об-
ществените поръчки са били договаряни следните условия и изпълнители 
за доставка на медикаменти и средства от 2005 до края на 2007 г.:

Обявление за обществена поръчка с Решение ЛС-07-229/ 
02.12.2005 г. на Министерството на правосъдието (МП.) Полу-
чен на: 07.12.2005 г. Преписка: 00106-2005-0046 (Възложена).

Предварително обявление за обществена поръчка. Възло-
жител: Министерство на правосъдието (МП.) Получен на: 
01.03.2006 г.

ДОГОВОР № 93-00-92/22.03.2006 г. от 22.03.2006 г. Цена 542 
503 лв.

Обявление за обществена поръчка 00106-2007-0018 по Решение 
на МП ЛС-07-145/06.07.2007 г. за откриване на процедура.

Решение на МП № ЛС-07-346/07.11.2007 г. за закриване на 
процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от Закона за 
обществени поръчки (ЗОП)

Докато за 2005 и 2006 г. процедурите и условията изглеждат зако-
носъобразни, то действията на Министерството през 2007 г. будят не-
доумение. Публикувано е предварително обявление на 01.03.2006 г. с 
планирана дата за началото на процедурата: 01.11.2006 г., тоест касае 
доставката през 2007 г. Процедурата, обаче, е обявена едва в средата на 
2007 г. Избор не е осъществен и в края на годината, след смяна на ми-
нистъра на правосъдието, обявлението е отменено от новия министър. 
Оказва се, че за 2007 г. са доставени медикаменти и консумативи на 
стойност над половин милион лв., без избор по Закона за обществени 
поръчки. От медицинските центрове в затворите е известно, че достав-
чик през 2007 г. е била фирмата „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, но как се е 
стигнало до избора й и как е бил прекратен или продължен ДОГОВОР № 
93-00-92/22.03.2006 г. със „Санита трейдинг“ АД не е ясно.

Медицинските центрове в затворите без изключение не отговарят 
на изискванията на Закона за лечебните заведения и следва да бъдат 
закрити или променени. През по-голямата част от 2007 г., с изключение 
на фелдшер или медицинска сестра, затворът в Бургас беше без друг 
медицински персонал. Подробности са дадени в Таблица 1: 
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Избраната от правителството форма „медицински център“ по ЗЛЗ се 
оказа изключително тежка и непригодна за условията на пенитенциар-
ната система.

Нарушени са и почти всички изисквания за обем на медицинския 
преглед, включително и продължителност, документирането му и дис-
пансеризация на пациентите.

Данните от Таблица 2 за броя на прегледите дават индикация за ми-
нимална продължителност на един преглед в затворите. От таблицата 
става ясно, че средногодишният брой на прегледите на един лишен от 
свобода в различните затвори варира в много широки граници. Така 
например, два от затворите за рецидивисти, в Плевен и Варна, посочват 
съответно 19 и 25 прегледа на лишен от свобода за една година, докато 
затворите в Бургас и Стара Загора посочват съответно 9.5 и 8.7 прегле-
да.

Данните за броя на диспансеризираните лишени от свобода не сочат 
за единни критерии при завеждане на диспансерен учет в отделните 
затвори и ЗО.

Така например, относителният дял на диспансеризираните варира в 
широките граници от 10% в затвора Стара Загора до 62.5% в затвора в 
Пловдив.

Още по-големи са различията по този показател в затворническите 
общежития, където също не могат да бъдат изведени логични законо-
мерности:
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В много затвори все още няма медицински кантар и упорито се от-
бягва една елементарна обективна мярка за здравния статус на затвор-
ниците, каквато представлява проследяването на телесното тегло при 
постъпване и изтърпяване на наказанието. В миналото БХК многократ-
но настояваше за задължително отбелязване на теглото в медицинска-
та документация на затворниците. Подобна заповед бе издадена и от 
ГДИН, но прилагането й не навсякъде е факт. В допълнение най-малко 
75% от новопостъпващите затворници се оказваха с нарушен здравноо-
сигурителен статус и бяха практически изключени от реално здравео-
пазване за първите периоди от пребиваването си в затвора. В случаите 
на спешност и неотложност, външни консултации и изследвания, бяха 
използвани неофициални механизми като договаряне на безплатни пре-
гледи и изследвания, базирани на колегиални отношения между лекари-
те. Проблемът е сериозен за системата и се очаква решението му чрез 
новия Закон за изпълнение на наказанията през 2008 г.

Санитарно-епидемиологичният контрол се оказа изключително 
и само в приоритета на вътрешноведомствените медицински центро-
ве. Практически той се свежда до органолептичен контрол на храната 
и проследяване на здравния статус на работещия в кухнята персонал. 
Изискването медицинските центрове да правят задължителни предпи-
сания както по отношение на медицинското обслужване, така и по отно-
шение на санитарно-епидемиологичния контрол, се оказа пожелателно 
и нереалистично за изпълнение. Медицинският персонал се възприема 
за подчинен на съответния началник на затвор и самата идея да се сан-
кционира отговорно длъжностно лице се възприема за смешна или ере-
тична. Така пенитенциарната система се оказа без обективен контрол 
за материалните условия, имащи отношение към общественото здраве, 
както и по отношение на медицинското обслужване. Само два са затво-
рите, в които бяха открити някакви предписания от страна на медицин-
ските центрове към началника на затвора. На този фон повечето меди-
цински центрове положиха големи усилия да осигурят възможно най-
доброто по техните виждания обслужване, използвайки разнообразни 
прийоми. Наблюдаваха се големи различия във въведените механизми 
и качеството на медицинската услуга. В отделни случаи категорично 
налице бе липса или отказ на медицинско обслужване.

Прекъсване на наказанието по медицински причини

Когато възникне значим здравен проблем, свързан със сложно или 
скъпо лечение, по правило пациентът бива пускан в прекъсване на на-
казанието по медицински причини. Мярката представлява по същес-
тво снемане на отговорност и финансова тежест от системата. Често 
се прилага и при терминални състояния. Явно това може да става и 



със задна дата. Починалият през 2007 г. в затвора във Враца Величко 
Ангелов Ангелов, 56 г., се оказва „в прекъсване“ съгласно справката, да-
дена ни от медицинския сектор на ГДИН през януари 2008. Несъмнено 
е, че смъртта е настъпила по време на изтърпяването на наказанието 
лишаване от свобода. Затворникът се е отровил с произведен от него в 
затвора дестилат. През нощта състоянието му рязко се влошило. Била 
извикана спешна помощ. Затворникът починал същата нощ. От общо 
32 смъртни случая през 2007 г. 9 са настъпили по време на прекъсване 
или домашен отпуск. Данните в Таблица 3 показват броя на прекъсва-
нията, на смъртните случаи и на кризисни ситуации, които са налагали 
медицински интервенции:

Таблица 3. Други показатели 2007 г.

Затвор
Пре-

късва-
не

По-
милва-

ни

Смърт-
ни слу-

чаи

Отказ 
от 

храна

Опити 
за суи-

цид

Само-
нараня-
вания

Трудови 
злопо-

луки инв.

Белене 8 0 1 0 0 2 0

Бобов дол 2 1 0 2 1 7 0

Бургас 16 0 4 7 0 6 4

Варна 29 1 3 21 0 7 0

Враца 7 1 3 9 0 8 0

Ловеч 11 0 0 39 4 2 3

Пазарджик 7 2 3 6 0 17 1

Плевен 0 2 0 48 0 9 0

Пловдив 16 0 4 3 0 3 0

Сливен 50 1 2 12 0 26 0

София 25 0 1 8 16 35 2

Ст. Загора 11 0 6 6 3 4 0

Бойчиновци 0 0 - 0 0 0 0

ЗО Смолян 1 0 - 3 0 2 0

ЗО Атлант 2 0 0 2 0 4 0

ЗО Разделна 3 0 - 5 0 0 0

ЗО Казичене 5 0 0 0 0 0 1

ЗО Кремиковци 5 0 2 2 1 12 0

СБАЛЛС - - 3 - - - -

Общо 198 8 32 173 25 144 11



Гладните стачки или отказът от храна представляват своеобразен 
протест, който в миналото бе по-широко практикуван. Интерес пред-
ставлява както медицинският, така и административният аспект на 
третиране на тези случаи. Приетото правило в българските затвори е 
медицинският персонал да не предприема интервенции докато затвор-
никът явно е в съзнание и осъзнава последствията от действията си. 
Широко известен е случай, при който протестиращ осъден от Пловдив 
почина вследствие на отказ от храна, като срещу него не бяха предприе-
ти принудителни медицински мерки. Мнозина затворници и служители 
свидетелстват, че решението му е било съвсем осъзнато и целенасоче-
но. Подобни случаи са рядкост, както и наистина сериозните откази от 
храна, които да застрашат здравето и живота на протестиращите. Така 
по-значимо за затворите се оказва не лечението, а администрирането 
на подобни случаи. Практиките наистина са разнообразни и донякъ-
де носят индивидуалния отпечатък на ръководителите на заведенията. 
Най-често се предприема пасивна тактика на изчакване и се разчита 
на  компрометиране на протестиращия затворник, като бъде уличен в 
таен прием на храна, неоснователност на протеста и други подобни. В 
някои затвори обаче отказът от храна се наказва. Правилото, възприето 
във Варненския затвор, е наказателна килия за толкова дни колкото е 
продължила гладната стачка.

През 2007 г. се наблюдаваше широко настъпление на наркотици в 
затворите. Липсата на адекватен контрол на пратките и множеството 
задържани и осъдени наркомани доведе до редица огласени и в преса-
та случаи на внос на забранени съединения в местата за лишаване от 
свобода. Медицинските центрове отбелязват значимо покачване на но-
вопостъпващите, манифестирали явна зависимост. В някои затвори по-
вечето от новите затворници са хероиномани. Смъртта на поне трима от 
починалите затворници през 2007 г. се дължи на остро отравяне с нар-
котични вещества. Една от предприетите мерки бе упражняването на 
контрол за прием на наркотици с експресни тест-ленти, диагностицира-
щи нивото на съответното вещество в урината. Проверките са ограни-
чени и спорадични, без системен характер. Ефектът върху затворничес-
ката популация е главно в психологически аспект, но е добре изявен и 
резултатен според служителите. По същество подобен тест е медицинска 
диагностика и попада напълно в случаите, предвидени за информирано 
съгласие според дефиницията на Закона за здравето. В някои единични 
затвори принципът на доброволност и информирано съгласие е грубо 
нарушен и затворниците са принуждавани да се подложат на процеду-
рата, като отказът се третира като признание за употреба на наркотици 
и води до съответното наказание. 



На Таблица 4 са представени данни за откритите случаи на заболя-
емост сред лишените от свобода от СПИН, сифилис и туберкулоза през 
2007 г.:

Таблица 4. Заболяемост СПИН, сифилис, туберкулоза 2007 г.

Затвор
СПИН 1 СИФИЛИС 2 ТУБЕРКУЛОЗА 3

изследвани открити изследвани открити изследвани открити

Белене 208 0 347 0 424 0

Бобов дол 413 0 413 0 517 0

Бургас 150 0 768 9 638 4

Варна 340 0 340 0 0 0

Враца 214 0 495 8 550 9

Ловеч 83 0 457 5 771 0

Пазарджик 480 0 540 3 870 1

Плевен 380 0 400 0 731 0

Пловдив 748 18 748 13 738 11

Сливен 180 1 180 16 374 1

София 578 7 918 19 366 0

Ст. Загора 307 0 845 1 624 2

Бойчиновци 18 1 104 0 0 0

ЗО Смолян 12 0 12 0 0 0

ЗО Казичене 0 0 0 0 120 0

ЗО Кремиковци 152 0 152 0 348 2

Общо 4 263 27 6 719 74 7 071 30
1,2 Серологични тестове

3 Флуорографски преглед

От таблицата не става ясно каква е заболяемостта по тези показатели 
до 2007 г. Новооткритите случаи на серопозитивни лишени от свобода в 
затвора Пловдив през 2007 г. поставят изключително сериозни въпроси 
не само пред самия затвор, но и пред системата на затворническото 
здравеопазване, които тепърва предстои да бъдат решавани.

Освидетелстването на затворниците пред ТЕЛК преминава без особе-
ни затруднения, като процедурата по правило протича бързо. Проблем в 



това отношение бе докладван в затвора Стара Загора, където липсата на 
лична карта на лишените от свобода представлява непреодолима преч-
ка за явяване пред ТЕЛК и за получаване на пенсия по инвалидност. В 
някои от тях затворът издава служебна бележка, удостоверяваща иден-
тичността на освидетелствания затворник, а в други определено служеб-
но лице от администрацията взема временно личните карти от МВР и ги 
представя пред лекарската комисия. В затвора Пазарджик всички раз-
носки по транспортирането до съответния град за явяване пред ТЕЛК са 
за сметка на затвора, въпреки липсата на законодателна регламентация 
за това. Не само в затвора Пазарджик, но и в редица други затвори и ЗО 
местоживеенето на някои лишени от свобода понякога е на над 200–250 
км от затвора и воденето им на ТЕЛК действително е проблем за адми-
нистрацията.

През 2007 г. почти във всички посетени затвори се практикува оказ-
ване на плановата и неотложна медицинска помощ по график, като въз-
можността за явяване на затворник от определен отряд е един до два 
пъти седмично. Формирането на пациентска листа на чакащи за преглед 
не противоречи на принципите на оказване на лекарска помощ. Изрич-
но условие при това обаче, е да няма никакъв допълнителен админис-
тративен филтър за достъп до лекарски прием и особено за случаите 
на спешни и неотложни състояния. На много места, каквито са някои 
общежития, а и самият затвор в Бургас, няма медицинско присъствие 
и механизмите за оказване на спешна долекарска и лекарска помощ 
трябва да са добре отработени.

Неясно за БХК остана и едно друго изследване, предприето от служ-
бите на МВР. Многобройни показания, както от осъдени, така и от слу-
жители сочат, че затворниците, подлежащи на освобождаване, се посе-
щават от полицейски екип, който им взема проба с натривка от букал-
ната лигавица. Целите и характерът на изследването са неизвестни за 
служителите, които бяха интервюирани. Има данни, че затворниците 
не са в позиция да откажат вземането на биологичния материал. Лип-
сват данни за информирано съгласие и доказателства за дадено такова. 
Известно ни е, че тази инициатива на МВР е започнала не по-късно от 
2005 г.



IX 
 

ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ

Трудовата заетост не показа значима промяна на фона на пре-
дишната година. Налице обаче беше явна тенденция към на-
растването й. Проблемите в тази област остават значителни и са 

породени главно от дефицит в законодателството. Трудът в българските 
затвори по същество е принудителен. Наказанията за отказ от работа 
обаче бяха рядкост през 2007 г. Въпреки това има затвори, в които те 
се практикуват.

Затворниците са изключени от националната социалноосигурителна 
система, което е пряко нарушение на европейските правила за затво-
рите. За формален повод се сочи липсата на трудово правоотношение. 
По същата причина затворниците не се обезщетяват при производстве-
на злополука и професионално заболяване. През 2007 г. БХК продъл-
жи да подпомага пострадали затворници за водене на съдебни дела, но 
съдебните решения, базирани на българските закони, отричат правото 
на БХК да защитава пострадалите при трудова злополука, включително 
смърт на работещи затворници.



Безопасността и хигиената на труд на затворниците са по правило 
неконтролирани от обективен външен контрол. В договорите за отда-
ване труда на затворниците на външни фирми по правило присъства 
клауза да бъдат осигурени безопасни условия на труд. Изискването е 
формално, не се контролира и не поражда правно задължение за рабо-
тодателя да третира затворниците като обект на защита по чл. 2 от За-
кона за здравословни и безопасни условия на труд. На работните места, 
които са собственост на държавното предприятие „Фонд затворно дело“, 
пък въобще липсва такова изискване.

Едва в края на 2007 г. бе получено указание да бъде проведено за-
дължителното обследване от служби по трудова медицина. До сегашния 
момент обаче, условията на труд не са оценени и липсват препоръки за 
намаляване на рисковете.

При посещенията в някои затвори БХК откри изключително уврежда-
щи условия на труд. Например, затворници в Пазарджик пакетираха най-
различни домакински препарати, включително насипна натриева основа, 
работейки с голи ръце. Подът на цеха бе в дебел слой от разнообразни 
химически вещества, които течението в халето разпрашаваше при всяко 
отваряне на врата или прозорец. Единият от затворниците имаше голяма 
рана на крака, причинена от изгаряне от кристал натриева основа.

Липсата на социални осигуровки, компенсация при трудови злополу-
ки и влошените здравословни и безопасни условия на труд представля-
ват дискриминационни практики от страна на държавата по отноше-
ние на фактически обезправените затворници. Водещите причини са 
липсата на синхронизация на нормативните актове и явното нежелание 
на управляващите да ощетят бюджета.

Определянето на нормите и заплащането на много места не почиваха 
на никаква нормативна база и са продукт на субективната преценка на 
длъжностното лице. Във всички случаи трябва да съществува система за 
справедливо възнаграждение на труда на затворниците. Таблица 5 пред-
ставя изпълнението на нормите на работните места в затворите и ЗО:



Таблица 5. Изпълнение норми 2007 г.

РАБОТНО МяСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМИТЕ

Троян
Фирма М 62%

Фирма Ел:
Леяри 84%

Механичен 68%
Чистачи 75%

Фирма Ев 88%
Плевен

Плевен принт 19%
Цех Ракита 39%
Цех Гатер 57%
Сливен

Динамо – алум. отливки 60%
Домакински средства 60%

Варна
Механичен цех 30%

Мебелен цех щипки 35%
Пловдив

Механичен цех 80%
Мебелен цех 10%

Нашиване обувки 79%
Пазарджик

Нашиване обувки 20%
Механичен цех 83%

Фирма М 68%
Ф-ма ХК нашиване обувки 22%

Ракита 5%
Фирма В 103%

Фирма ПР 69%
София

Мебелен цех 28%
Механичен цех 60%

Фирма МКД 40%
Ловеч

Мебелен цех 80%
Механичен цех 75%
Стара Загора
Мебелен цех 53%

Нашиване обувки 60%



Таблица 6 представя относителния дял на работещите затворници, 
ангажирани от ДП „ФЗД“ във всеки от затворите. Данните са предоста-
вени от държавното предприятие.

Таблица 6. Заети лишени от свобода в ДП „ФЗД“ по години

Поделение 2005 2006 2007 Общо

Главно управление 0 0 0 0

Белене 120 92 75 287

Бобов дол 71 85 101 257

Бойчиновци 18 5 8 31

Бургас 269 279 219 767

Варна 245 284 297 826

Враца 110 133 126 369

Ловеч 250 207 236 693

Пазарджик 209 176 197 582

Плевен 153 106 112 371

Пловдив и Смолян 244 284 312 840

Сливен 106 95 105 306

София 395 715 893 2 003

Стара Загора 225 223 209 657

Всичко 2 415 2 684 2 890 7 989

 

Всички дейности по трудовата заетост са администрирани и ръково-
дени от ДП „Фонд Затворно дело“.

Глобалните финансови показатели за приходите и разходите на дъ-
ржавното предприятие за периода от 2004 до 2006 г. са представени 
по-долу в Таблица 7 и Таблица 8:
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Пояснения към таблица 7

1. Приходи от стопанска дейност и други приходи, осъществявани от 
местата за лишаване от свобода, представляват:

Вид приход 2005 (лв.) 2006 (лв.) 2007 (лв.)

Продажба на промишлена продукция 2 943 033 3 304 793 2 999 074

Продажба на селскостопанска продукция 1 892 659 1 932 307 1 608 724

Продажба на стоки (барчета в МИНСЛ) 282 712 148 813 183 500

Услуги (отдаване на труд и строителство) 3 878 290 4 850 129 6 804 305

Продажба на дълготрайни активи (животни 
– основни стада) 143 546 98 600 120 851

Продажба на материали 40 913 26 227 71 456

Други приходи (дооценка на селск. продукция, 
продажба на отпадъчни м-ли, събрани 
обезценени вземания и др.)

338 922 395 099 571 851

ОБЩО: 9 520 075 10 755 968 12 359 761

2. Неполагаща се част от възнаграждение на лишени от свобода:

Вид дейност 2005 2006 2007 Общо

Промишлена продукция 365 400 399 186 358 484 1 123 069

Селскостопанска продукция 231 876 193 691 137 929 563 496

Продажби на стоки 4 060 4 980 6 796 15 837

Предоставени услуги 1 560 969 1 781 433 2 380 264 5 722 666

Други дейности 22 023 913 6 129 29 065

ОБЩО: 2 184 328 2 380 202 2 889 602 7 454 132

3. Приходи от финансирания – представляват субсидии от Държавен 
фонд земеделие за обработваема земя и се определят на дка., в зави-
симост от вида на обработваемата земя, или на литър произвеждано 
мляко.

4. Финансови приходи са приходите от лихви, начислявани върху на-
личните парични суми в банкови сметки на предприятието.

5. Извънредните приходи са – приходите от застрахователни дружес-
тва, за ДП „ФЗД“ от ДЗИ във връзка със застрахователни обезщетения 
по повод природни бедствия (наводнения, суша, измръзване).
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Пояснения на разходите по Таблица 8:
1. Изграждане, подобряване на битовите и производствените условия 

и за оборудване с охранителни и технически съоръжения – тук се отна-
сят всички текущи и основни ремонти на сграден фонд на МИНСЛ, за-
купена техника и оборудване, в т.ч. охранителни съоръжения и оборуд-
ване, предоставени материали и консумативи (в т.ч. офис и кухненско 
оборудване, горива и резервни части за автомобили).

2. Оборотен капитал с производствено предназначение – всички ре-
сурси на предприятието, вложени в стопанската дейност. Чрез тези ре-
сурси се постигат приходите и финансовите резултати, заетостта и ре-
социализацията на лишените от свобода.

3. Други разходи – отразени са амортизации на активи, предоставени 
за ползване на МИНСЛ, брак на активи и умрели животни, технологичен 
брак, социални разходи, семинари, курсове и обучения на работници и 
служители на предприятието.

4. Финансови разходи са разходите по извършени банкови преводи и 
лихвите по договор за лизинг на 11 броя пътнически микробуси Ивеко, 
предоставени за ползване на МИНСЛ.

5. Извънредни разходи са погиналите ресурси в резултат на стихийни 
бедствия или застрахователни щети. 

До завършване на доклада не бе възможно да се внесе яснота по от-
ношение на разходите за стимулиране на лишените от свобода и служи-
телите. Бе пояснено, че тук влизат и работни заплати на служители и ли-
шени от свобода. За нас е неизвестно обаче, каква част е за служителите 
и каква част за лишените от свобода. В тези условия може да приемем 
някои допустими хипотези. Доколкото са известни приходите по години 
от неполагаща се част от трудово възнаграждение на лишени от свобода 
и е известно, че съгласно чл. 25 от ЗИН тя представлява до 70% от зара-
ботеното възнаграждение, то може да се допусне, че за работни заплати 
на затворниците са похарчени съответно:

Година

Приходи от неполагаща 
се част от трудово 
възнаграждение на 

лишени от свобода 70% 
от заработеното

Разходи. Стимулиране 
на лишените от свобода 
и служителите (работни 
заплати на служители и 

лишени от свобода)

Разходи. Предполагаема 
стойност на работни 
заплати на лишени 
от свобода 30% от 

заработеното

2007 2 889 602 2 300 861 1 238 400

2006 2 380 202 2 380 745 1 020 086

2005 2 184 328 2 184 328 936 140

2004 1 683 911 2 925 941 721 676
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ДИСЦИПЛИНАРНА 
ПРАКТИКА

Всяка една дейност в затвора е съобразена и подчинена на режи-
ма. Режимните изисквания са пряко свързани с дисциплинар-
ната практика, която бе прецизирана с измененията и допъл-

ненията на ЗИН от 2002 г. Въпреки това обаче, със закона не бяха де-
финирани дисциплинарни състави, които ясно и недвусмислено да рег-
ламентират какви наказания се налагат за конкретни нарушения. Това 
обяснява големите различия по отношение на дисциплинарните прак-
тики в отделните затвори. Новите ЕПЗ съдържат конкретни препоръки, 
свързани с дефинирането на нарушенията и действията на администра-
цията, които произтичат след констатирането на нарушенията:

57.1. Като дисциплинарно нарушение може да бъде определе-
но единствено поведението, което представлява заплаха 
за вътрешния ред, сигурност и безопасност.

57.2. Националното законодателство следва да определи:

       а) действията и бездействията на затворниците, представ-
ляващи дисциплинарни нарушения;

    б) процедурите, които трябва да се следват при разглежда-
не на случаи и дисциплинарни нарушения;

   в) вида и продължителността на наказанието, които мо-
гат да бъдат наложени;



    г) органите, които са компетентни да налагат такива на-
казания; и

    д) органите, пред които може да бъде обжалвано налагане-
то на наказанието, и достъпа до тях.

През предходните години БХК положи усилия да анализира основни-
те аспекти на дисциплинарната практика в затворите7. Тогава някои 
от затворите не подадоха искания обем информация, още повече, че 
статистиката за нарушенията и наказанията в различните затвори не се 
водеше еднотипно, или деяния, които се възприемаха като нарушения в 
отделни затвори и се санкционираха многократно, в други затвори не се 
отчитаха като такива. Характерен пример в това отношение е наруше-
нието „хомосексуален акт с упражняване на насилие“. Такова наруше-
ние за определен период от време в затвора в Ловеч е било регистрирано 
и санкционирано 73 пъти, докато в други затвори, например във Варна 
и Плевен, за същия период от време няма регистрирани и санкциони-
рани такива нарушения. По същия начин нарушението „възмездна ус-
луга“ в затвора в София е било санкционирано 75 пъти, а в повечето от 
другите затвори за рецидивисти няма регистрирани такива нарушения. 
Статистиката на броя на нарушенията показва, че най-голям е делът на 
„неподчинение и неизпълнение на заповед“, следвано от нарушенията 
„побой“ и „неразрешени пратки“. Ако тези три нарушения са характер-
ни и устойчиви за повечето от затворите, другите нарушения варират 
от няколко до няколко десетки, което има своето обяснение в субкулту-
ралните ценности, наложени сред лишените от свобода и установените 
дисциплинарни практики в отделните затвори.

При констатиране на дисциплинарно нарушение всеки охранителен 
служител е длъжен да изготви писмен рапорт. Преди издаването на за-
повед за дисциплинарно наказание наказващият орган се запознава 
лично с рапорта, както и с писмените обяснения на затворника. Когато 
е необходимо, се събират сведения и от други служители и лишени от 
свобода. Преди обявяването на наказанието лишеният от свобода тряб-
ва да бъде изслушан. В процедурата по налагане на наказания обаче, не 
е предвидена възможност за изслушване на свидетелите на констатира-
ното нарушение, не е включено и задължение на наказващия орган да 
разясни на достъпен и разбираем за нарушителя език в какво се състои 
нарушението му и да му се даде копие от заповедта за налагане на на-
казанието. За всяко дисциплинарно наказание се издава мотивирана 
писмена заповед, която се прочита на лишения от свобода. Изследване-

7 Виж „Правата на човека в българските затвори“, С., 2002 г. и „Дисциплинарна 
практика в местата за лишаване от свобода в България“, С., 2003 г.



то на видовете наказания, налагани на лишените от свобода, показа, че 
с най-голяма интензивност се налагат „Извънредно дежурство по поддъ-
ржане на чистота“ и „Наказателна килия без извеждане на работа“. При-
чината за това е, че за лишени от свобода, които са скъсали връзките си 
с външния свят, по-леките наказания като мъмрене и  лишаване от кул-
турни мероприятия не постигат необходимия ефект. Поради това преди 
изолирането в наказателна килия може да се налага само „Извънредното 
дежурство по поддържане на чистота“.

Заповедта само за дисциплинарни наказания по чл. 76, букви „и“ и 
„к“, ЗИН (изолиране в наказателна килия с или без излизане на работа) 
може да се обжалва пред районния съд по местонахождението на затво-
ра или поправителния дом, като жалбата се подава чрез органа, нало-
жил дисциплинарното наказание, който може сам да отмени заповедта.  
Когато не я отмени, той е длъжен незабавно да я изпрати, но не по-къс-
но от 3 дни, заедно със съответните материали в съда. Съдът разглежда 
делото незабавно, но не по-късно от 3 дни от получаването на жалбата, 
еднолично, с участието на органа, издал заповедта, жалбоподателя и не-
говия защитник, ако е упълномощил такъв.  Съдът преценява всички 
обстоятелства, свързани със законността на заповедта, и се произнася с 
определение, което се обявява на страните в съдебно заседание. Опре-
делението не подлежи на обжалване.

Изследването на практиката по налагане и по обжалване на наказа-
ния през последните години показа някои несъвършенства на законово 
регламентираните механизми, които доведоха до различни тълкувания 
на определени разпоредби от ЗИН. В отделни случаи обжалването на 
дисциплинарни наказания по чл. 76, букви „и“ и „к“, ЗИН, е поставено в 
зависимост от материалното положение на жалбоподателя, който трябва 
да си набави лист и плик за своя сметка, за да обжалва наказанието. 
Според обяснението на администрациите, на ИСДВР се дават канцелар-
ски материали, които обаче свършват бързо. Поради това, в конкретен 
случай е възможно да няма налични листове и пликове. В действител-
ност ЗИН не задължава администрацията на затвора да осигури лист и 
плик на жалбоподателя, в случай, че той не разполага с такива, както и 
да му окаже помощ за обжалването в случай, че е неграмотен. При нала-
гането на тежки наказания, каквито са тези по чл. 76 б.„и“ и б.„к“, ЗИН, 
и трайните изолации по чл. 85 и 85а, ЗИН, е необходимо на провинилите 
се да се дава право на ефективна защита както по време на налагането 
на наказанието, така и когато се стигне до обжалване. За една от трай-
ните изолации – тази по чл. 85, ЗИН, която е с продължителност до два 
месеца, законодателят дори не е предвидил възможност за обжалване. 
При налагане на наказание „Изолиране в наказателна килия без изли-



зане на работа“, освен забраната да провеждат свиждания, наказаните 
нямат право на хранителни пратки и пари за лични нужди, което още 
повече утежнява правното им положение.

В коментар на началника на затвора в Ловеч, г-н Калчевски, по повод 
на обжалванията на наказания е отбелязано: „Неверен е изводът, че въз-
можността за обжалване на дисциплинарните наказания е обвързана с 
материалното положение на лишения от свобода и възможността му да 
си осигури лист и плик. Процедурата по чл. 78б, ЗИН, предвижда пода-
ване на жалбата чрез органа, наложил наказанието, който я изпраща 
заедно с дисциплинарната преписка до съда с придружително писмо в 
плик за своя сметка. За самото изготвяне на жалбата се осигурява лист, 
а плик за писмо не е нужен.“

Както при статистиката на нарушенията, така и при изследване на 
статистиката на наказанията не бяха установени трайни закономернос-
ти. Така например, честотата на налагане на наказателна килия в за-
твори от един тип показа значителни различия. Това налага извода, че 
констатирането на нарушения и съответно, налагането на наказания не 
се подчиняват на обективни критерии. В няколко затвора (Пазарджик, 
Бургас) практиката по налагане на наказания – изолиране в наказател-
на килия и трайни изолации, е значително по-развита, в сравнение с 
тези практики в други затвори за рецидивисти. Пример в това отноше-
ние, от една страна, е затворът в Бургас, където към октомври 2007 г. 
по чл. 85а, ЗИН, бяха изолирани 12 лишени от свобода, двама от които 
в продължение на девет месеца, а от друга страна, затворът в Пловдив, 
където през есента на 2007 г. нямаше наложени трайни изолации на 
лишени от свобода.

Ако при налагане на официалните наказания процедурата все пак 
се спазва, действията на служители от надзорно-охранителния състав, 
свързани с обиди, прояви на враждебна реч и вербална агресия в ня-
колко затвора все още са неизживян проблем. Основна характеристика 
на подобен тормоз е неговата повторяемост, постоянното напомняне на 
жертвата за нейната нищожност, за принадлежността към непрестиж-
на етническа група, за потенциални действия, включително сексуални, 
спрямо потърпевшия или негови майка, съпруга или деца. Такива дейс-
твия спрямо отделни лишени от свобода се изразяват в унизително от-
ношение, което много по-трудно може да бъде доказано по безспорен 
начин. Поради това и жалбите на лишени от свобода срещу такива дейс-
твия са единични и безрезултатни.

В измененията и допълненията на ЗИН от 2002 г. бяха изредени слу-
чаите, в които офицерите и сержантите могат да употребят физическа 



сила и отделно случаите, в които могат да употребят помощни средства 
и оръжие. Съгласно чл. 84в, ЗИН, физическа сила може да се употреби 
в следните случаи:

1. при явно неподчинение да се изпълни законно разпорежда-
не или забрана;

2. при физическа съпротива, нападение или посегателство 
върху техния живот или върху живота на друго лице;

3. за предотвратяване на бягство при задържане или конво-
иране на лишен от свобода, ако окаже съпротива или не 
се подчинява.

Съгласно чл. 84з, ал. 2, ЗИН, „За употребата на физическа сила, по-
мощни средства или оръжие се съставя писмен доклад“. Броят на до-
кладите във всеки от затворите е един от измерителите за дейността 
на надзорно-охранителния състав и свързаната с тази дейност психоло-
гическа атмосфера. Средномесечно през 2007 г. броят на тези доклади 
според ръководствата на затворите за рецидивисти е както следва: в 
Ловеч – 2, Плевен – 2.5, Враца –единични случаи, Пловдив – 1.3, Па-
зарджик – 0.33, Бургас – 6.33, София – около 3. Данните за употреба на 
физическа сила и помощни средства винаги са давали основание за не-
еднозначни анализи. Проучванията на БХК по сигнали за такива случаи 
показват, че затворническата администрация най-често реагира по два 
основни начина – или признава, че е използвала засилени предпазни 
мерки и това е направено в съответствие със закона, или при липса на 
изискуемите писмени следи, отрича използването на такива мерки. В 
много от случаите, въпреки твърденията на лишени от свобода, че са 
били жертва на насилие, липсата на писмени следи – доклади, жалби от 
потърпевшите непосредствено след инцидентите, обяснения и медицин-
ски доказателства, прави невъзможно доказването на такива действия. 
Употребата на физическа сила и помощни средства, особено когато това 
се прави еднократно, не винаги се документира от надзорно-охрани-
телния състав. В други случаи документирането не е в пълен обем и 
описанието в докладната записка съдържа само част от приложените 
действия – например, че е била използвана физическа сила за избутва-
не на лишения от свобода, който обаче твърди, че са му били нанасяни 
удари с ритници и юмруци.

Въпреки че не е изрично упоменато, надзорно-охранителният състав 
би трябвало да се намесва и да възпрепятства побои и посегателства на 
едни затворници срещу други, за да защити честта и достойнството им. 
В предходни години БХК установи случаи, в които охранителни служи-



тели са били само свидетели на побои и издевателства между лишени от 
свобода, без да се намесват, за да ги предотвратят. За увеличаване на 
насилието между лишени от свобода от основно значение са неоспори-
ми фактори като голямата пренаселеност, недостигът на охранителни 
служители и невъзможността да се извършва оценка на риска, който 
лишените от свобода представляват, включително и за други лишени от 
свобода. При посещение на БХК в затвора Стара Загора през есента на 
2007 г. всички лишени от свобода, настанени в наказателните килии, 
изтърпяваха наказания за сбивания помежду си.

Сигнали от лишени от свобода, които са станали жертва на побой, 
заплахи, гаври или сексуално насилие от други лишени от свобода, са 
били получавани в БХК и през предходни години. Жертвите на такива 
посегателства най-често не предприемат необходимите стъпки да търсят 
правата си поради страх от повторни издевателства. В единия от случа-
ите, за които БХК бе информиран, жалбоподателят оттегли жалбата си и 
въпреки че не отрече истинността на случилото се, отказа да търси отго-
ворност от извършителите. Във втория случай БХК уведоми прокурату-
рата, която от своя страна разпореди извършване на проверка. В край-
на сметка обаче, всички инстанции на прокуратурата със свои решения 
отчетоха, че няма събрани достатъчно доказателства за образуване на 
наказателно производство срещу лишени от свобода. В пореден случай 
от декември 2007 г. в своя жалба до БХК лишен от свобода съобщава, 
че е прибягнал до драстични мерки – намазал се е с изпражнения, за 
да възпрепятства сексуален тормоз, а по-късно повторно се е намазал 
в знак на протест срещу отказа на охранителен служител да предаде 
на психолога молбата му за среща, за да съобщи за издевателството. 
Примерът за пореден път показва неспособността на администрацията 
да реагира адекватно, за да възпрепятства всеки един от случаите на 
побой или насилие сред лишените от свобода.

Емблематичен за системата на затворите е случаят на лишен от сво-
бода, който многократно се самоуврежда демонстративно за продължи-
телни периоди от време в знак на протест, който често не е формулиран 
достатъчно ясно. При самоуврежданията си той най-често приковава с 
пирон дланта на ръката си към каса на врата или прозорец или заши-
ва с конец устата или едното си око. Служителите от затвора считат, 
че такива самоувреждания не застрашават здравето му. Поради невъз-
можността исканията на протестиращия да бъдат удовлетворени, както 
и поради голямата честота на самоуврежданията, другите лишени от 
свобода и служителите не възприемат сериозно действията му. В свои 
жалби до БХК той описва, че другите лишени от свобода и охранител-
ните служители са само безучастни наблюдатели на своеобразните му 



протести. По този повод той става и обект на подигравки, което допъл-
нително го кара да се самоуврежда. Често в резултат на дълги уговорки 
със служителите той бива убеждаван да разкове ръката си или да се 
разшие, но няколко часа по-късно, в резултат на поредния афект отно-
во извършва самоувреждане. Според служителите от затвора, голямата 
честота на самоуврежданията прави невъзможно документирането на 
всяко едно от тях. В регистъра на докладните записки на охранителните 
служители има описани самоувреждания, но реално техният брой е мно-
го по-голям. За нито едно от тези самоувреждания на жалбоподателя не 
е било налагано дисциплинарно наказание.

Анализът на този случай илюстрира неспособността на администра-
цията на затвора да възпрепятства самоуврежданията на лишения от 
свобода. Българското законодателство не съдържа конкретни разпоред-
би за действията на служителите при подобни самоувреждания. В до-
пълнение към това, наличният педагогически и психологически ресурс 
на затвора се е оказал недостатъчен да се справи със ситуацията. В тази 
връзка новите ЕПЗ съдържат следното правило:

2.2. Необходимо е да се утвърдят процедури, които гарантират 
безопасността на затворниците, затворническия персонал 
и посетители на затвора, за да се сведе до минимум рискът 
от насилие и други събития, застрашаващи безопасността.

Изолирането в наказателна килия за срок от 14 денонощия е най-теж-
кото наказание за лишените от свобода. Съгласно новите ЕПЗ:

5.5. Единичната изолация се налага като наказание само в из-
ключителни случаи и за определен период от време, който 
трябва да бъде възможно най-кратък.

Практиката на отделни затвори (Пазарджик, Бургас, Стара Загора, 
Сливен) сочи, че това наказание се налага с голяма интензивност в про-
тиворечие с изискването за налагане само в изключителни случаи. Броят 
на наказателните килии в затворите е в зависимост от общия брой на ли-
шените от свобода и капацитета на самите килии. В различните затвори 
те са от 3–4 до 6. Единствено в затвора в Пловдив броят на наказател-
ните килии е 9. С малки изключения наказателните килии са разполо-
жени в „зоната с повишена сигурност“ и са в непосредствена близост до 
килиите за трайно изолиране и до килиите на осъдените, изтърпяващи 
наказанието си при специален режим. Оборудването на наказателните 
килии се състои от нар или дървен подиум, издигнат на 25–30 см от 
пода. Върху него има тънък дюшек и одеяло, които най-често са износе-
ни, захабени и мръсни. В някои от наказателните килии отоплението е 



изключително недостатъчно. През зимния период изтърпяващите нака-
зания в такива килии нямат право да притежават повече от две одеяла. 
Поради това, настаняването в такива условия през зимния период има 
характер на изтезание и нечовешко отнасяне. В наказателните килии 
не се допускат чаршафи от съображения за сигурност. Само в няколко 
затвора (Бойчиновци, Плевен) в наказателните килии има маси, столове 
и шкафове, които са неподвижно закрепени за пода, отново от съоб-
ражения за сигурност. В някои от затворите наказателните килии все 
още нямат собствени санитарни възли, а извън часовете за ползване на 
тоалетна се използват кофи. Такива имат затворите в Белене, Бобовдол, 
Стара Загора и ПД Бойчиновци и след ремонт на зоната с повишена 
сигурност – и затворът в Бургас. В затвора в Стара Загора три от на-
казателните килии са с изключително малки размери – дължината им е 
не повече от 2.2 м, а ширината около 1.2 м. По време на посещението 
на БХК, в една от по-големите наказателни килии на два дюшека бяха 
настанени трима лишени от свобода, без обособено място за спане на 
всеки от изтърпяващите наказание.



XI 
 

ЖАЛБИ 
НА ЛИШЕНИТЕ 

ОТ СВОБОДА

Статистиката на броя и съдържанието на жалбите във всеки от 
затворите е най-красноречивият индикатор за общото състо-
яние на правата на лишените от свобода. Необходимо е също 

да се отчита колко от жалбите и по какви въпроси са били признати за 
основателни. Новите ЕПЗ препоръчват:

 70.1. Затворниците трябва да имат възможност поотделно 
или групово да подават молби или оплаквания до начал-
ника на затвора или до друг компетентен орган.

70.2. Ако се сметне, че медиацията е подходяща мярка, тази 
възможност трябва да се използва първа.

70.3. Ако дадена молба или оплакване не е удовлетворена, 
затворникът трябва да бъде уведомен за причините за 
това и има правото да обжалва молбата или оплакване-
то пред независим орган.

70.4. Забранява се наказването на затворници за това, че са 
подали молба или оплакване.



До настоящия момент няма данни, че затворническата администра-
ция е готова да прибегне до медиация за решаване на спорни въпроси 
с лишените от свобода. ЗИН не определя и независим орган, така както 
това е формулирано в Правило 70.3, който да се произнася по неудов-
летворените молби и жалби на лишените от свобода. Едни от най-често 
срещаните жалби на лишени от свобода са във връзка с дейността на 
комисията по чл. 17, ЗИН, и свързаните с тази дейност процедури за 
настаняване в ЗОПТ и УПО. Многото въпросителни, които поставят тези 
процедури, произтичат от оценката на риска и чисто режимните изис-
квания, като липсата на наказания и необходим остатък от присъдата. 
В повечето случаи жалбоподателите не са наясно за причините за отказ 
да бъдат предложени за УПО или за настаняване в ЗОПТ. Поради това 
администрациите на повечето от затворите са възприели ефективни ме-
тоди за информиране на лишените от свобода за решенията на комиси-
ята – например в затвора Белене ИСДВР събира групата на среща преди 
заседанието на комисията и ги информира за кои е дал положително 
и за кои отрицателно становище. По същия начин групата се събира и 
след заседанието на комисията, като всеки лишен от свобода се уведо-
мява за мотивите, с които комисията е аргументирала решението си. 
При провеждане на срещата и запознаването с мотивите, груповият 
съвет изготвя протокол, който се подписва от присъствалите. Лишените 
от свобода се информират и за възможността да обжалват решенията 
на комисията по чл. 17, на основание чл. 58, ЗИН. През предходните 
години се наложи практиката оправомощеният от министъра на право-
съдието зам.-министър да се произнася по решенията на комисията по 
чл. 17, ЗИН, и съответно да отменя тези от тях, които счита за незако-
носъобразни. Преразглежданите по този ред решения създават преце-
дент в системата на затворите, който тепърва трябва да бъде решен от 
специалисти в областта на наказателното изпълнение. В два от случаите 
началниците на затвори в Пазарджик и Враца са обжалвали пред ВАС 
отмяната на решенията на комисията по чл. 17, ЗИН, но съдебните ре-
шения не са по същество, поради неприемане от страна на съда на за-
творите като заинтересована страна в спора.



XII 
 

ИНСПЕКЦИИ

Съгласно българското законодателство прокуратурата трябва 
да упражнява надзор за законност при изпълнението на на-
казанията и други принудителни мерки. Прокурорският над-

зор обхваща действащите правни актове за изпълнение на наказанието 
лишаване от свобода и дейността на органите по изпълнението на това 
наказание в затворите, затворническите общежития и поправителните 
домове за непълнолетни. Надзорът за законност трябва да се осъщест-
вява от окръжния прокурор за съответното населено място или от негов 
заместник.

Изследването на БХК установи, че проверките от страна на проку-
рорите в местата за лишаване от свобода са с различна честота и цел, 
че в повечето случаи се извършват формално и не установяват основа-
телност на жалби от страна на затворниците срещу администрацията. 
Освен това, в много от затворите проверките не включват разговори с 
лишените от свобода, включително насаме, а често те дори не разбират 
за посещението на прокурор в затвора. Вероятно това е причината в 
резултат на проверките, извършени по реда на надзор за законност, да 
не е съобщавано за наложени санкции или наказания.

За разлика от администрацията на затворите, която съобщава за по-
висока честота на посещенията на прокурор, самите лишени от свобода 
свидетелстват, че групите им не са били посещавани от години и съот-
ветно, че с тях не е разговаряно, дори ако изрично са изявявали жела-
ние за това.



Достъп до затворите и провеждане на ефективни инспекции би тряб-
вало да имат и други външни институции. Такива са например омбуд-
сманът на Република България, достъпът на който до българските затво-
ри все още не е регламентиран в ЗИН. НПО също би трябвало да имат 
възможност да провеждат независимо наблюдение, така както това е 
заложено в правило 9 на новите ЕПЗ:

9. Всички затвори подлежат на редовни държавни инспекции 
и независим мониторинг.



XIII 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
И ПРЕПОРЪКИ

През последните години българската пенитенциарна система 
започна успешно процеса на своето реформиране. В настоя-
щия си вид обаче, тя все още допуска сериозни разминавания 

с международните стандарти по правата на човека. Поради това цялата 
система трябва да измине дълъг път до привеждане на материалните и 
моралните условия в българските затвори в съответствие с тези стан-
дарти.

За цялостното осъществяване на реформа в пенитенциарните заведе-
ния в България БХК препоръчва на отговорните държавни институции 
спешно предприемане на следните стъпки:



 1. Да се изготви управленска стратегия за дългосрочно ре
шаване на проблема с пренаселеността в българските 
затвори и в общежитията от закрит и преходен тип.

2. Да се предприемат мерки жените и непълнолетните да 
не бъдат дискриминирани в сравнение с мъжете, като 
им се осигури възможност да изтърпяват наказанията 
си възможно найблизо до своето местоживеене. Може 
би първа стъпка в тази посока би било обособяването 
на секция за жени към затвора в София. Намирането на 
квалифициран персонал за работа с лишените от свобо-
да жени би било полесно в столицата, а по този начин 
жените от София и Западна България биха изтърпявали 
присъдите си поблизо до домовете си.

3. С оглед на изискването лишените от свобода да изтър-
пяват наказанията си възможно найблизо до своето 
местоживеене е необходимо изграждане на повече об-
щежития от закрит тип за нерецидивисти, които на на-
стоящия етап са общо три за цялата страна. В Източна 
България няма такъв тип общежития за мъже.

4. Необходимо е изграждане на общежития от открит тип 
към тези от затворите, към които такива не функцио-
нират (Пазарджик, Враца, Стара Загора).

5. В съответствие с Правило 23.1 на новите ЕПЗ, във все-
ки един случай администрацията на затвора следва да 
осигурява възможност за правна помощ на нуждаещи 
се затворници, включително за дисциплинарни проце-
дури и за решаване на други техни граждански права, 
които могат да възникнат по време на изпълнението на 
наказанието. С оглед на това би било добре да се обсъди 
целесъобразността от отпускане на щат за юрисконсул-
ти в затворите.

6. В съответствие с Правило 18.3 на новите ЕПЗ българ-
ското законодателство трябва да установи специални 
минимални изисквания по отношение на битовите и 
санитарнохигиенните условия в жилищните и общите 
помещения на затворите.

7. С оглед на непрекъснатото увеличаване на броя на лише-
ните от свобода с наложени доживотни присъди, да се 
предприемат стъпки за тяхното настаняване и разпре-
деляне не само в резултат на присъдата, а и на оценката 



на техните нужди и актуализираната оценка на риска, 
въз основа на които да се изготвят индивидуализирани 
планове за изтърпяване на присъдата. В тези планове е 
необходимо да са включени оптимални режимни и ре-
социализационни дейности.

8. В съответствие с Конституцията на Република България 
и изискванията на ЕКПЧ, проверка на кореспонденция-
та на лишените от свобода да се извършва само с конк-
ретно разрешение на съдебната власт.

9. В съответствие с Правило 28.1 на новите ЕПЗ, да се оси-
гури възможност за достъп до образователни програми 
за всички затворници.

10. Да се отмени ограничението за провеждане на телефон-
ни разговори само с определен кръг лица така, както 
това е регламентирано в чл. 37а, ал. 2, ППЗИН.

11. За удовлетворяване на религиозните потребности на 
мюсюлманите в затворите да се осигури достъп на све-
щенослужител от това вероизповедание, който да про-
вежда богослужения с такива лишени от свобода.

12. Медицинските процедури и медицинското обслужване 
на лишените от свобода да се приведат в съответствие 
с действащото българско законодателство в сферата на 
здравеопазването.

13. Да се осигури достъп на затворниците до услугите, фи-
нансирани от Здравноосигурителната каса, без оглед на 
актуалния им здравноосигурителен статус.

14. Да се приведат медицинските центрове и болници в 
местата за лишаване от свобода в съответствие с изис-
кванията на Закона за лечебните заведения.

15. Да се осигури спазване на изискванията на Закона за 
здравето в частта за информирано съгласие.

16.Да се упражнява реален и обективен санитарноепиде-
миологичен контрол.

17. В местата за лишаване от свобода да се изпълняват на-
ционалните програми за профилактика и превенция, 
определени от министъра на здравеопазването и Наци-
оналния рамков договор.



18. Да се изпълняват националните програми за диспансе-
ризация, определени от министъра на здравеопазване-
то и Националния рамков договор.

19. Да се изготвя отчет за извършените медицински дей-
ности към Министерството на здравеопазването.

20.Да се въведат специални процедури по освидетелстване 
и прегледи за целите на формални съдебни процедури 
на лишените от свобода, които да са отделни от меди-
цинското обслужване на лишените от свобода.

21. Да се осигури законова и практическа възможност на 
лишените от свобода за избор на финансирано от тях 
лечение от външен лекар.

22. Да се гарантира активно и задължително участие на 
медицинските служби в набавянето на информация и 
изясняване причините за болест и смърт при затвор-
ниците. В случай на смърт на лишен от свобода, на ме-
дицинската служба в затвора да се изпращат копия от 
аутопсионни протоколи и други относими към случая 
медицински документи.

23. На лишени от свобода, страдащи от зависимости, да 
бъде предоставена възможност за адекватно лечение и 
провеждане на необходимата терапия.

24. Да се осъществи включването на работещите затворни-
ци в социалната осигурителна система.

25. Да се осигури обследване и оптимизиране на работни-
те места на затворниците за здравословни и безопас-
ни условия на труд по изискванията на Закона за здра-
вословни и безопасни условия на труд и подзаконовите 
нормативни актове.

26. Да се обективизира формирането на възнагражденията 
на работещите на норма затворници.

27. Да се направят промени в законодателството с цел да 
се осигури допустимост на исковете на пострадалите 
по време на работа затворници за трудова злополука и 
професионална болест по общия ред за България.



28. В българското пенитенциарно законодателство да се 
установят дисциплинарни състави, които да предвиж-
дат конкретни наказания за конкретни нарушения. На-
казанията трябва да бъдат съразмерни на тежестта на 
нарушенията.

29. Чрез закон да се установи независим орган и процедура 
за налагане на дисциплинарни мерки, които да съот-
ветстват на принципите на справедливия процес.

30. Дисциплинарната политика в различните места за ли-
шаване от свобода да се съгласува и да се разработи 
единен кодекс за поведение на пенитенциарните слу-
жители при налагане на дисциплинарни санкции.

31. Материалните условия в местата за изтърпяване на 
дисциплинарните наказания, които предвиждат изоли-
ране, да се приведат в съответствие с международните 
стандарти, за да се предотврати превръщането на нака-
занието в нечовешко и унизително третиране.

32. Да се установи ефективен съдебен контрол върху дис-
циплинарните мерзки, включително върху настанява-
нето и лишаването от работа и зачитането на работните 
дни.

33. Да се въведе единна система на документиране на 
всички случаи на употреба на сила и помощни средства 
спрямо лишени от свобода, както и система на ефектив-
но разследване на жалби от тях от независим орган.

34. Да се преустанови откритото носене на палки от над-
зорноохранителния състав.

35. С цел избягване на корупционните практики и произво-
ла, да се установят ясни критерии и съгласувана писме-
на политика по отношение на условно – предсрочното 
освобождаване.
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