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Резюме 

 

Единичната изолация може най-общо да се дефинира като 

отделянето на задържано лице от останалата затворническа 

популация. Затворникът е настанен сам в килия през по-голямата 

част от денонощието. Международните стандарти обикновено 

посочват 22 часа дневно като минимум, за да се определи такъв 

престой като единична изолация. Въпреки това е важно да се 

подчертае, че няма унифицирана дефиниция за тази практика, 

както и че правозащитните организации подхождат към 

дефинирането на единичната изолация по различни начини. 

Целта на този наръчник е да подсили капацитета на националните 

превантивни механизми (НПМ) от държавите членки на 

Европейския съюз (ЕС) при мониторинга на единичната изолация. 

Предвид тази цел, наръчникът е разделен на четири основни 

глави. 

 

В първа глава накратко са разгледани различните видове мерки, 

които се използват при единичната изолация, практикувани в 

пенитециарните системи на ЕС, и се обсъждат основните 

проблеми, свързани с употребата на единичната изолация. 

Такива например са прекалено честата ѝ употреба, прекомерното 

времетраене на индивидуалните мерки и липсата на значими 

социални контакти, които да спомогнат за облекчаването на 

негативните ефекти от единичната изолация. 

 

Втора глава разглежда международните стандарти, регулиращи 

единичната изолация, като например Минималните стандарти за 

третиране на затворници (известни като Правилата на Мандела), 

Европейските правила за затворите (ЕПЗ) и други стандарти, 

заложени от международни правозащитни организации. 

 

Трета глава съдържа практическо ръководство за провеждане на 

мониторинг на единичната изолация. Изготвено е на базата на 

добрите практики, които се очертаха след интервютата и срещите 

с НПМ и експерти, с особено внимание към посещенията в 

затворническите институции. Посещенията са разделени на етапи 

(подготовка, осъществяване, последващи действия) и, както е при 

другите глави, има разделение на тематични подглави (проучване 



6 
 

на затворническата документация, ролята на лекарите, 

интервюта, материални условия и др.) 

 

Специфичният характер на мониторинга на единичната изолация 

изисква събирането на възможно най-всеобхватен набор от 

информация преди осъществяването на посещението. 

Наръчникът илюстрира как някои НПМ събират този вид 

информация. 

 

Други аспекти, описани от наръчника, са различните моменти от 

посещението. Първата стъпка в установяването на потенциални 

проблеми, свързани с изолацията, е проучването на 

затворническите досиета и документация, критични случаи, 

дисциплинарни мерки, медицински досиета (колективни или 

индивидуални), както и личното досие на лишения от свобода. 

Проучването на документацията може да разкрие средната 

продължителност на мерките за изолация, както и да покаже дали 

тя е облекчена от значими социални контакти, какъв тип са 

контактите и кой ги е осъществил. Затворническите регистри биха 

могли да подскажат и за възможно малтретиране или насилие, 

както и други аспекти, които наръчникът адресира в други части. 

 

Мониторингът на единичната изолация не би могъл да се 

осъществи без интервюта със затворниците. Интервютата могат 

да разкрият критична информация относно начина на провеждане 

на медицинските прегледи, материалните условия, режима, на 

който са подложени лишените от свобода, дали знаят колко дълго 

ще продължи изолацията им, какви контакти осъществяват с 

персонала в затвора (и как са третирани от персонала), членове 

на семействата им и/или адвокат. Тези интервюта разкриват дали 

затворниците познават механизма за подаване на жалби и как 

работи той, дали са имали възможност да се защитят по време на 

дисциплинарното производство, дали са претърпели някакво 

посегателство или малтретиране и дали са чували за подобни 

случаи сред други затворници в изолация; как се чувстват и дали 

смятат, че единичната изолация се отразява на психичното и 

физическото им здраве. 

 

Изолацията несъмнено има вредни последствия върху лишените 

от свобода. Препоръчително е, когато е възможно, в посещенията 
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на НПМ да се включва и медицинско лице. Дори без присъствието 

му обаче, всеки би могъл да разпознае признаците за влошаване 

във физическото и психическото състояние на изолираните 

затворници. Те могат да се забележат в различна степен и 

моменти, в зависимост от индивида. Наръчникът обобщава някои 

случаи. 

 

Един от аспектите на мониторинга е възможността затворник в 

изолация да участва във вземането на решения по мярката за 

изолация. НПМ следва да установи дали изолираният затворник 

е бил информиран за резултата от решението и възможността да 

го обжалва в писмена форма, и дали на практика е възможно той 

или тя да го обжалват. Наръчникът също посочва възможните 

процедурни спънки пред упражняването на правата на 

затворниците в изолация, както и възможността на НПМ да 

упражняват мониторинг. 

 

Лошите материални условия в килиите за изолация са често 

срещан проблем и трябва да се проследяват отблизо. Най-често 

наблюдаваните аспекти от НПМ, и онези които трябва да се имат 

предвид от други наблюдатели за в бъдеще, включват: честотата 

и продължителността на достъпа до упражнения на открито 

(трябва да е поне за час на денонощие), наличието на външно 

пространство, наличието в килията на маса, стол, легло, 

санитарен възел, достатъчно светлина и въздух; размер на 

килията, възможност за извикване на персонал от килията, достъп 

до книги и други материали за четене, както и достъп до същата 

храна, хигиена и условия в килията, които се предоставят на 

останалите лишени от свобода. 

 

На последно място, предвид сериозните последствия, които 

единичната изолация има върху затворниците, от огромно 

значение е ефективното наблюдение от страна на медицинските 

лица, работещи в затвора. В тази връзка НПМ би следвало да 

започнат мониторинга с анализ на следните въпроси: Проведен 

ли е медицински преглед преди налагането на изолационната 

мярка? Лекарите осъществяват ли ежедневно наблюдение? 

Прегледите в килиите ли се провеждат? Има ли „меки“ килии 

(килии обезопасени срещу самонараняване - бел. пр.)? Лекарите 

препоръчват ли изолация в „меки“ килии като превенция срещу 
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самонараняване или самоубийство? Прегледите достатъчно 

продължителни ли са били? 

 

Накрая наръчникът взема под внимание въпроса с препоръките и 

възможни последващи действия, които НПМ могат да 

предприемат, за да действат като фактори на промяната. 
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1. Увод 
 

Представяне на проекта: НПМ 
като носители на промяната за 
условията в затворите в ЕС 

 

Предистория на проекта 

Този наръчник е създаден в рамките на проект на ЕС 

„Подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС чрез 

хармонизирани стандарти при задържане – ролята на 

националните превантивни механизми“, осъществяван от 

Институт за основни и човешки права „Лудвиг Болцман“, в 

сътрудничество с Унгарския хелзинкски комитет, Българския 

хелзинкски комитет и Асоциация „Антигоне“. 

 

Скорошната практика на Европейския съд по правата на човека 

(ЕСПЧ), както и препоръките на международни и национални 

структури, работещи за предотвратяване на изтезанията, 

показват, че нито една страна членка на ЕС не е изкоренила 

проблема с малтретирането в затворите, както и че са налице 

съществени разлики между наказателните системи на страните в 

ЕС.1 Това поставя сериозно предизвикателство пред 

 
1 Виж ЕСПЧ, Европейския съд по правата на човека във факти и цифри: 
2019 (2020) – на англ. (б. пр.) 
https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf с. 10-
11. Заведени са 180 дела за нарушение на чл. 3 от Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) за държави членки на Съвета на 
Европа, 70 от които (както правилно е упоменато в текста) касаят държави 
членки на ЕС. Тези 70 дела засягат 55 директни случая на изтезание или 
малтретиране (според чл. 30), 10 случая, при които държавата не е 

https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf
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трансграничното сътрудничество в рамките на ЕС. Съдиите 

трябва да установят дали основните права, особено забраната за 

изтезания и малтретиране, се съблюдават, преди да могат да 

приложат инструменти за взаимно признаване.2 Най-новите 

статистически данни, касаещи европейската заповед за арест 

(ЕЗА) са показателни: държави членки на ЕС са отказвали 

изпълнението на такива заповеди, основавайки се на нарушени 

основни права в почти двеста от случаите само през 2017-18 г.3 

Тези данни ни карат да заключим, че съвместимостта на 

условията в затворите с основните човешки права е проблем, 

който надхвърля националните граници и е от практическа 

важност за целия Европейски съюз. 

Спешно се налага въвеждането на задължителни за ЕС 

минимални стандарти за условията на задържане. Но тъй като 

политическа воля за осъществяването на такава промяна по 

настоящем липсва, този проект търси алтернативни пътища за 

улесняване на консолидацията и хармонизацията на стандартите 

при задържане, поне до степен, която е реалистично възможна 

без предприемане на действия от страна на ЕС. Затова проектът 

се фокусира върху ролята на НПМ в подобряването на условията 

 

провела ефективни разследвания (по чл. 3) и 5 случая, при които са 
открити условни нарушения (по чл. 2/3). 
2 Такива инструменти на ЕС са: Рамковото решение на Европейския съвет 
от 13.06.2002 г. за европейската заповед за арест и процедурите по 
предаване (2002/584/JHA), Съображение 12; Рамковото решение на 
Европейския Съвет 2008/909/JHA от 27.11.2008 г. за прилагането на 
принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни 
дела, налагащи задържане под стража или мерки, свързани с лишаване 
от свобода за целите на тяхното правоприлагане в Европейския Съюз, 
Съображение 13 и Чл. 3. Виж също СЕС, Aranyosi and Căldăraru; Joined 
Cases C‑404/15 and C‑659/15 PPU, 5 April 2016; CJEU, ML, C‑220/18 PPU, 25 
July 2018; CJEU, Dumitru-Tudor Dorobantu. C‑128/18, 15 October 2019; и за 
по-детайлна справка EUROJUST, ‘Съдебна практика на СЕС по 
европейската заповед а задържане’ (2020), достъпна на английски тук: < 
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2020-09/2020-03_Case-
law-by-CJEU-on-EAW_EN.pdf>. 
3 European Commission, ‘Replies to Questionnaire on Quantitative 
Information on the Practical Operation of the European Arrest Warrant – Year 
2018’, SWD(2020) 127 final, July 2020, § 6. 
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на задържане из целия ЕС, тръгвайки от предположението, че 

подобряването на условията на задържане „у дома“ може да 

допринесе за взаимното доверие между държавите членки. 

 

НПМ са в идеалната позиция да наблюдават прилагането на 

международните стандарти, които подкрепят и утвърждават 

забраната за изтезания и малтретиране. Тяхната роля е толкова 

по-важна, тъй както поради широките си правомощия да 

получават достъп до места, документация и лица, НПМ са в 

състояние да преценят дали тези стандарти се спазват в 

законодателството и практиката.4 

 

Освен това, според Подкомитета за предотвратяване на 

изтезанията (ППИ) „предотвратяването на изтезанията и 

малтретирането включва, или би трябвало да включва, колкото се 

може повече от онези фактори, които в определена ситуация 

могат да допринесат за намаляването на шанса или риска от 

изтезание или малтретиране. Такъв подход изисква…да се 

обърне внимание и на цяла поредица от други фактори, свързани 

с опита на затворниците и отношението към тях, които по своя 

характер са специфични и зависими от контекста”.5 Това 

означава, че НПМ имат широки правомощия, които им позволяват 

да идентифицират всички фактори, които могат да се отнесат към 

предотвратяване на изтезанията и малтретирането в конкретни 

случаи и по този начин НПМ разполагат с всички инструменти, за 

да изследват първопричините за проблемите. 

 

Поради горните обстоятелства, НПМ могат и трябва да 

надхвърлят стандартните рамки на инспекция и мониторинг на 

съответствията. По-скоро е добре да могат да предложат 

препоръки за намаляване на вероятността или риска от изтезания 

или малтретиране, които да подкрепят държавата в намирането 

 
4 Subcommittee on Prevention of Torture, ‘The Approach of the 
Subcommittee on Prevention of Torture to the Concept of Prevention of 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’ (2010), 
CAT/OP/12/6, § 4.  
5 Пак там, § 3. 
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на далновидни решения и постигането на промяна. В резултат, 

НПМ могат да се превърнат в ключов играч в отстояването и 

хармонизирането на стандартите на ЕС при условията на 

задържане. 

 

 

Цели на проекта 

За да улесни работата на НПМ, този проект изготви 

поредица от наръчници. Тези наръчници съдържат 

полезна информация за международните стандарти, както 

и насоки за мониторинг на условията на задържане. Те са 

замислени като практически инструменти за НПМ, които да 

им помогнат да добият по-добро разбиране за: 

✓ Тематичните проблеми, засягащи предотвратяването 

на изтезанията и малтретирането и рисковете, 

свързани с тях 

✓ Съществуващите международни стандарти по 

определени тематични проблеми 

✓ Как да се прилагат тези международни стандарти в 

практиката и да се упражнява мониторинг на 

конкретни тематични проблеми. 

 

Като цяло проектът има за цел да подпомогне НПМ, като 

предложи препоръки за намаляване на риска за 
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възникването на изтезания или малтретиране, и в крайна 

сметка да допринесе за подобряването на условията в 

затворите и довеждането им до пълно съответствие с 

фундаменталните права в ЕС. 

 

Методология на проекта 

Финансираният от ЕС проект стартира през януари 2019 г. и 

обхваща четири тематични проблема, определени въз 

основа на резултатите от предишни проекти и в резултат на 

преки консултации с НПМ от ЕС. Под общата координация 

на Институт за основни и човешки права „Лудвиг Болцман“, 

всеки партньор по Проекта отговаряше за проучвания по 

един конкретен тематичен проблем, а именно: Институт 

„Лудвиг Болцман“ отговаряше за насилието в затворите; 

Унгарският хелзинкски комитет – за молбите и жалбите; 

Българският хелзинкски комитет - за лицата в ситуация на 

уязвимост; Асоциация „Антигонe“ отговаряше за 

единичната изолация. 

 

Проектът стартира с етап на документално проучване на 

съществуващите международни стандарти, свързани с 
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четирите тематични проблема, както и на това как НПМ в 

ЕС провеждат мониторинг и допринасят за развиването на 

стандартите в тези тематични области.6 Проучванията 

започнаха след кратка първоначална консултация с НПМ, 

за прецизиране на фокуса на проекта.7 В рамките на 

проекта се проведоха няколко консултации. 

Представители на НПМ и други експерти обмениха опит и 

добри практики, участвайки в четири семинара – по един 

за всеки тематичен проблем – както и в заключителна 

конференция, която се проведе на 3 и 4 ноември 2020 г.8 В 

допълнение, всички партньори по проекта проведоха по 

 
6 Проектът обхвана 22 държави членки на ЕС. 4 държави членки 
(Белгия, Ирландия, Латвия и Словакия) не бяха обхванати, тъй 
като все още не са ратифицирали Незадължителния протокол към 
конвенцията против изтезанията (НПКПИ); 2 държави членки 
(Дания и Обединеното Кралство) не бяха обхванати, защото не 
участват в Правната програма на Европейската комисия. 
Заслужава да отбележим също, че Обединеното Кралство 
напусна ЕС на 31.01.2020 г. и следователно от 01.02.2020 г. вече 
не е държава членка на ЕС.  
7 През март 2019 г. беше проведено онлайн проучване. Участваха 
14 от 22 НПМ. 
8 Първият семинар “Третиране на определени групи затворници в 
ситуация на уязвимост“ се проведе в София на 18-19.11.2019 г.; 
вторият семинар „Изолация и единична изолация в затвора“ се 
проведе в Рим на 27-18.01.2020 г.; третият семинар „Молби, 
процедури по жалби и правото на информация в затворите“ се 
проведе онлайн поради пандемията Ковод-19 на 27-30.04.2020 г.; 
четвъртият семинар „Превантивен мониторинг на насилието в 
затворите“ се проведе също онлайн на 20, 27.05. и на 3.06.2020 г. 
Освен това през юли се проведе онлайн консултация на тема 
„Системен подход в работата на НПМ“. 
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няколко двустранни срещи с представители на НПМ, както 

и други национални и международни експерти и 

практикуващи специалисти. 

 

Резултатите от проекта бяха събрани в четири тематични 

наръчника. Макар, че между наръчниците има силна 

тематични взаимовръзка, консорциумът по проекта счете 

за необходимо да изготви четири отделни наръчника, за да 

адресира в дълбочина специфичните международни 

стандарти и предизвикателства на мониторинга по 

отношение на всеки отделен тематичен проблем. 

Следователно всеки наръчник е изготвен от екипа на 

съответния партньор по проекта. 
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Увод към наръчника 

 
Единичната изолация може най-общо да се дефинира като 

отделянето на задържано лице от останалата затворническа 

популация. Затворникът е настанен сам в килия през по-голямата 

част от денонощието. Международните стандарти обикновено 

посочват 22 часа като минимум, за да се определи такъв престой 

като единична изолация. Въпреки това е важно да се подчертае, 

че няма унифицирана дефиниция за тази практика, както и че 

правозащитните организации подхождат към дефинирането на 

единичната изолация по различни начини. 

 

Международните правозащитни организации, особено онези 

ангажирани с борба против изтезанията, поставят единичната 

изолация на първо място в своите приоритети. Това се дължи на 

сериозните последици, които единичната изолация може да окаже 

върху психичното и физическото здраве на изолираните 

затворници. Единичната изолация се практикува в повече от един 

тип затворени институции, като например в заведения за психично 

болни, места за задържане на мигранти и, разбира се, в 

затворите. За целите на този наръчник, използвахме като поле на 

приложение пенитециарната система и ще използваме думата 

„изолация“ като синоним на „единична изолация“. 

 
В последните години, използването на изолация в затворите се е 
повишило в много юрисдикции. В същото време нарастващ брой 
изследвания акцентират върху вредните последици върху 
психичното и физическото здраве на изолираните. Това доведе 
до необходимостта от нови действия по проблема от страна на 
европейските НПМ. Целите на този наръчник са да засили 
капацитета на европейските НПМ при мониторинга на единичната 
изолация и да им предостави задълбочени познания за феномена 
и различните му аспекти. В допълнение, бихме искали да 
предоставим набор от международни регулации и стандарти за 
изолацията, и на последно място да послужим като практическо 
ръководство за мониторинг на изолацията, въз основа на 
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съдържанието, което събрахме в резултат от семинарите и 

интервютата с различни европейски НПМ.9 

 

Първа глава изброява и накратко описва различните видове 

мерки за единична изолация, използвани в пенитециарните 

системи на ЕС: дисциплинарна единична изолация, изолация с 

превантивни цели (например в случаите на задържани лица, 

представляващи опасност) и единична изолация като защитна 

мярка (в случаите на затворници в уязвими ситуации). Тази глава 

разглежда и набор от проблеми, свързани с феномена на 

единичната изолация, като: прекалената ѝ употреба и 

прекомерното времетраене на индивидуалните мерки, ролята на 

медицинския персонал, проблемите при процедурните гаранции, 

значимите социални контакти, които биха облекчили негативните 

ефекти от единичната изолация, честото влошаване на средата в 

килиите и отделенията, в които се осъществява изолацията. Друг 

проблем е банализирането на този инструмент, за да се 

контролират затворници, които са причинили, или има вероятност 

да причинят, сериозна вреда на други, или такива, които 

представляват сериозен риск за безопасността или сигурността в 

затвора. 

 

Втора глава разглежда набор от международни стандарти, 

свързани с единичната изолация, като Минималните стандарти за 

третиране на затворници (Правилата на Мандела), Европейските 

правила за затворите (ЕПЗ) и други стандарти, заложени от 

международни правозащитни организации. Стандартите са 

разделени на теми, предоставени на НПМ за мониторинг на 

изолацията в съответните страни, с цел те да могат да разработят 

свои собствени стандарти, адаптирани към националния контекст, 

в който оперират. Тези меки правни инструменти не са 

обвързващи за националните държавни органи, но поставят обща 

посока за следване, и набелязват цели, към които да се стремят 

НПМ по пътя към промяната, за която те да се превърнат в 

активен фактор. 

 

 
9 За целите на този проект, се проведоха интервюта с НПМ от 
Италия, Франция, Дания и Германия. 
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Трета глава съдържа практически напътствия за мониторинг на 

изолацията. Те се основават на добрите практики, които се 

очертаха в резултат от интервютата и срещите с НПМ и експерти, 

с основен фокус върху личните посещенията в пенитециарните 

институции. Разделени са на етапи – подготовка на посещенията, 

провеждане на посещенията и последващи действия. Както при 

другите глави, и тук има разделение на тематични подглави – 

проучване на затворническата документация, ролята на лекарите, 

интервюта, материални условия и др. 
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2. Предистория 

2.1. Единичната изолация: 
дефиниция и цели 

Единичната изолация може най-общо да се дефинира като 

отделянето на задържано лице от останалата затворническа 

популация. Затворникът е настанен сам в килия през по-голямата 

част от денонощието. Международните стандарти обикновено 

посочват 22 часа като минимум, за да се определи такъв престой 

като единична изолация. Въпреки това, е важно да се подчертае, 

че няма унифицирана дефиниция за тази практика; част 3.3. от 

този Наръчник разглежда различният подход на изменените 

Европейски Правила за затворите по този въпрос. 

 
Единичната изолация се използва от затворническата 

администрация в отговор на най-разнообразни ситуации, 

възникващи в затворите.10 По тази причина, тя може да се 

употребява по различни начини: като форма на наказание за 

дисциплинарни нарушения, като защитна мярка за задържани в 

ситуации на уязвимост (например сексуални насилници, ЛГТБИК 

хора, непълнолетни лица) или като административна мярка за 

справяне с определена група затворници. Може да се използва и 

като здравен инструмент за предотвратяване на заразни болести. 

Единичната изолация може да бъде наложена и от съдебно 

решение по време на предварителното задържане, за да не се 

влияе на разследването. Изолацията може да бъде и резултат от 

съдебно решение, което постановява единична изолация като 

част от присъдата. На последно място, в няколко юрисдикции 

 
10 Един подробен наръчник е книгата на Шарън Шалев (Sharon 
Shalev) за единичната изолация, със свободен достъп онлайн (на 
английски): Shalev S (2008) A Sourcebook on Solitary Confinement. 
Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics: 
London. online at: www.solitaryconfinement.org/sourcebook 
 

http://www.solitaryconfinement.org/sourcebook
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съществува и доброволната единична изолация, която също 

поражда някои проблеми от различно естество. 

 

2.1.1 Единичната изолация както 

дисциплинарно наказание и банализиране 

на мярката 

Единичната изолация се използва като най-тежкото 

дисциплинарно наказание и като възможно най-

крайната мярка. На практика, обаче, това не е точно 

така. Максималното времетраене на единичната 

изолация, като дисциплинарна мярка, варира 

драстично в различните държави. Много страни са 

поставили ограничението много над 15-те дни, 

предписани от международните стандарти. В този и 

други случаи, съществува проблем при 

стандартизирането и банализирането на изолацията, 

което води до систематичната ѝ употреба и неуспех в 

търсенето на алтернативи. 

2.1.2 Съдебно наложена единична 

изолация 

Единичната изолация може да бъде наложена от 

съдебно решение в случаите на предварително 

задържане или като част от постановена присъда. 

Изолацията на арестанти обикновено се прилага, за 

да не се влияе на разследването. В някои страни 

поставянето на арестанти в изолация е било почти 

автоматично, но в последните няколко години тези 

страни предприемат стъпки за адресирането на този 

проблем и намаляват употребата на предварителната 
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изолация. Изолацията на затворници по време на 

изтърпяването на наказанието също е повод за 

загриженост, защото сега се счита, че лишаването от 

свобода е основното наказание. Изолацията 

съставлява допълнително наказание, което нарушава 

принципа, че лишените от свобода се изпращат в 

затвора като наказание само по себе си, а не за да 

получат допълнително наказание там. Освен това, 

изолацията на затворниците не бива да се решава въз 

основа на престъплението, което са извършили. 

 

2.1.3 Единичната изолация като 

административен инструмент 

Единичната изолация може да се използва и като 

административен инструмент с превантивна цел. 

Целите на такава изолация е да управлява т. нар. 

опасни затворници, които според затворническата 

администрация представляват сериозен риск за 

безопасността и сигурността в затвора. Някои 

европейски държави въведоха мярката „изолация на 

малка група“, която е форма на задържане, 

използвана за да се контролират особено опасните 

или високорискови затворници. Обикновено 

затворниците, подложени на такава мярка, са 

затворени в изолация в килиите си. Само във времето 

за излизане им се позволява да общуват с един или 

двама други затворници, подложени на същата мярка. 

Това е особено проблематичен вид изолация. Много 

често процедурната защита за този тип изолация е по-

занижена от тази за дисциплинарната единична 

изолация. За разлика от единичната изолация, много 
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често не се поставят времеви ограничения и има 

случаи, в които мярката се продължава с месеци и 

дори години. 

2.1.4 Единичната изолация като защитна 

мярка 

Единичната изолация се използва също и като 

защитна мярка. С цел да се предпазят някои групи 

затворници, които биха могли да са заплашени заради 

престъплението, което са извършили, заради 

сътрудничеството им с полицията, заради 

сексуалната им ориентация или полова идентичност, 

или в някои случаи защото страдат от поведенчески 

разстройства, които затрудняват съвместния живот с 

останалите затворници. Изолацията с цел защита 

може също да обхваща, макар и за кратко, 

затворници, които са направили опит за самоубийство 

или са си причинили самонаранявания, като това се 

случва след решение на медицинския персонал. В 

случаите, при които изолацията се използва като 

защитна мярка от затворници, които се чувстват 

застрашени, трябва да се потърсят алтернативи и да 

се осигури възможност изолираните да прекарват 

някои часове от деня с останалите затворници, на 

работно място или да се включват в дейности, които 

да гарантират тяхната безопасност. 
 

2.1.5 Доброволна единична изолация 

Някои юрисдикции позволяват поставянето в 

единична изолация по молба на задържания. 
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Причините за подобни молби могат да бъдат няколко: 

затворниците не могат да получат защита от 

затворническата администрация по никакъв друг 

начин, килиите в затвора са пренаселени и това може 

да е единственият начин да се получи единична 

килия. Дори и в този случай е важно да се има 

предвид, че задържаният пак може да изпита 

вредните ефекти от единичната изолация, въпреки че 

сам/а доброволно са я избрали, затова е необходимо 

да се търсят алтернативи. 

 

Във всички тези случаи, при които администрацията е 

адресирана с молба за защита, тя често отговаря с 

единична изолация. Вместо да предложи нещо, което 

да подпомогне режима на подалия молбата, 

отговорът всъщност отива в обратната посока: 

единична изолация. 

 

2.2 Основни проблеми 

Затворническите администрации в Европа използват 

масово мярката на единичната изолация, макар и в 

различни степени. Международните правозащитни 

организации, като Европейския комитет за 

предотвратяване на изтезанията (ЕКПИ) или 

Подкомитета за предотвратяване на изтезанията и 

друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 

(ППИ), поставят тази мярка на първо място в 

приоритетите си, поради: 
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• Вредните последици, които има върху 

физическото и психичното здраве на 

изолираните задържани; 

• Завишения риск от превръщането на 

изолираните в жертви на насилие и изтезание, 

поради обичайното отделяне на килиите за 

единична изолация от останалите в 

институцията; 

• Намалената честота на посещенията от 

директорите и затворническия персонал в тези 

отделения на затворите; 

• Нечовешкото и унизително отнасяне и дори 

изтезание, което продължителната изолация 

представлява сама по себе си; 

• Материалните условия в килиите и други 

пространства, които като цяло са доста по-

лоши, в сравнение с останалите части от 

институцията; 

• Рискът от де факто неформална изолация, 

която може да бъде комбинирана със 

специален режим, като например строг 

охранителен режим; 

• Проблеми с процедурните гаранции.11 

 

 
11 Сред документите, които адресират темата за единичната 
изолация с глобален поглед, виж този текст изготвен от 
Международна наказателна реформа и АПИ, и конкретно стр. 13-
17. 
Penal Reform International and the Association for the Prevention of 
Torture, Balancing security and dignity in prisons: a framework for 
preventive monitoring, second edition, 2015, достъпно на английски 
тук: http://www.tortureprevention.ch/content/files_res/thematic-paper-
4_balancing-security-and-dignity-in-prisons-en-1.pdf  

http://www.tortureprevention.ch/content/files_res/thematic-paper-4_balancing-security-and-dignity-in-prisons-en-1.pdf
http://www.tortureprevention.ch/content/files_res/thematic-paper-4_balancing-security-and-dignity-in-prisons-en-1.pdf
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2.2.1 Времетраене 

Максималното времетраене на единичната изолация 

варира значително в различните държави – от 

няколко дена до повече от месец. Има много държави 

(напр. Франция и Дания), където ограниченията доста 

надхвърлят 15-те дни заложени от Правилата на 

Мандела (Минималните правила за третиране на 

затворници). Много юрисдикции забраняват 

практиката да се налагат няколко дисциплинарни 

мерки на единична изолация последователно, но 

някои го разрешават и понякога времето между 

отделните мерки е прекалено кратко. В някои 

юрисдикции, поради това че продължителността на 

изолацията надхвърля две седмици, когато 

персоналът забележи, че изолираният не може да 

понесе удължаване на мярката, те разделят 

изолирането на няколко части и разрешават на 

затворника да се възстанови от негативните 

последствия, след което подновяват мярката. Това 

без съмнение е произволна практика, която се 

прилага, когато времетраенето на единичната 

изолация надхвърля ограниченията, поставени от 

международните стандарти, като по този начин 

сериозно се застрашава здравето на изолираните 

затворници. 

2.2.2 Материални условия 

Има безспорен проблем с материалните условия в 

местата за единична изолация и това важи с особена 

сила за дисциплинарната изолация. Много често 

килиите използвани за дисциплинарна изолация не 

отговарят на националните и международните 
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стандарти, що се отнася до размери, достъп на 

светлина, проветряване и мебелировка. Същото 

често се отнася и за външните пространства. В много 

от случаите изолацията се осъществява в 

недовършени килии, които разполагат само с легло 

без матрак, без одеяло, без спално бельо, без 

санитарен възел с изключение на тоалетна тип 

клекало, която се вижда през ключалката или 

камерата за видеонаблюдение (CCTV) (която е норма 

дори при неизолираните затворници, без гаранция за 

неприкосновеност на личното пространство). Има 

случаи, в които затворници са държани в килиите голи 

или само по еднократно хартиено бельо. Пример за 

лоши условия могат да бъдат също и липсващи 

стъкла на прозорците и липсващо отопление. Килиите 

често са непригодни за пребиваване, тесни и зле 

осветени. Ако има външни пространства, то те са 

малки и/или покрити с мрежа. В някои страни книгите 

са забранени, с изключение на такива с религиозна 

тематика, но за да получи достъп до такива, 

затворникът трябва да докаже, че е религиозен. 

2.2.3 Отражение върху психичното здраве 

Единичната изолация може да се отрази пагубно 

върху психичното и физическото здраве на 

задържаните. Направено е обширно проучване12 

 
12 Smith, P. S., The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: 

A Brief History and Review of the Literature, Crime and Justice, 
2006, Vol. 34, No. 1, pp. 441-528; Lobel, J. and Smith, P. S., 
Solitary Confinement. Effects, Practices, and Pathways Toward 
Reform, Oxford University Press, 2019, (ebook); Общо събрание 
на Обединените Нации, Истанбулска декларация за 
употребата и ефектите от единичната изолация, 
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върху тези вреди и като основна причина се посочва 

липсата на значими човешки контакти, или с други 

думи липсата на общуване с други човешки същества. 

Тъй като хората са различни, всеки реагира различно 

на изолацията.13 Някои биха могли да изпитат форми 

на паник атаки само няколко часа след началото на 

изолацията, други биха могли да са напълно 

незасегнати от липсата на човешки контакт дори след 

дълъг период на изолация. По тази причина 

ограничението от 15 дена, с което се обозначава 

продължителната единична изолация, може да се 

разглежда като произволно, тъй като някои хора биха 

рухнали по-рано, а други по-късно.14 Дългосрочният 

риск е свързан с постепенно нанасяните щети, които 

в крайна сметка водят до социална смърт. Това 

означава, че след извеждането си от единична 

изолация, лишените от свобода биха могли да 

продължат да се държат сякаш все още се намират в 

изолация и да започнат да страдат от „социофобия“, 

 
допълнение към „Междинен доклад на специалния докладчик 
по изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание“, A/63/175, 28.07.2008 г. 

13 Grassian, S., Psychopathological effects of solitary confinement, 
American Journal of Psychiatry, 1983, Vol. 140, No. 11, pp. 1453-
1454; Smith, P. S., Solitary confinement. An introduction to The 
Istanbul Statement on the Use and Effects of Solitary Confinement, 
Torture: quarterly journal on rehabilitation of torture victims and 
prevention of torture, 2008, Vol.18(1), p. 61; Haney, C., Mental 
Health Issues in Long-Term Solitary and ‘Supermax ’Confinement, 
Crime and Delinquency, 2003, Vol. 49, No. 1, p.132; 

14 Haney, C., Solitary Confinement, Loneliness, and Psychological 
Harm in Lobel, J. and Smith, P. S., “Solitary Confinement. Effects, 
Practices”, Oxford University Press, 2019, (ebook); Mendez, J. E., 
Torture, Solitary Confinement, and International Law, in Lobel, J. 
and Smith, P. S., “Solitary Confinement. Effects, Practices”, Oxford 
University Press, 2019, (ebook). 
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защото губят способността си да общуват с други 

човешки същества. Получава се точно обратното на 

това, което затворническата система би трябвало да 

постигне, а именно включването на затворниците в 

обществото и тяхната ре-социализация.15 

Проучванията показват, че рискът затворник да бъде 

подложен на някаква степен на страдание, винаги е 

постоянен по време на единичната изолация и в този 

смисъл е идентифициран синдром на изолацията, 

който може да се прояви чрез няколко симптома. 

Изброените по-долу са някои ефекти от единичната 

изолация, които могат да бъдат забелязани:16 

нарушения в съня, нарушения на апетита, 

тревожност, паника, ярост, загуба на контрол, 

параноя, халюцинации, самонараняване и др. 

Следващите изброени последствия са психиатрични 

симптоми на единичната изолация, която 

задържаните са споделили при запитване: негативни 

нагласи, афектираност, безсъние, тревожност, 

паника, затваряне в себе си, свръхчувствителност, 

прекалено отдаване на размишления, когнитивна 

дисфункция, загуба на контрол, раздразнителност, 

агресивност, ярост, параноя, безнадеждност, 

летаргия, депресия, усещане за предстоящ 

емоционален срив, самонараняване, суицидни 

фантазии и поведение. 

 
15 Haney, C., Solitary Confinement, Loneliness, and Psychological 

Harm in Lobel, J. and Smith, P. S., “Solitary Confinement. Effects, 

Practices”, Oxford University Press, 2019, (ebook). 
16 Haney, C., Mental Health Issues in Long-Term Solitary and 

‘Supermax ’Confinement, Crime and Delinquency, 2003, Vol. 49, No. 
1, pp.130-131. 
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Изолираните затворници също са подложени на по-

високи нива на стрес и по-често са диагностицирани с 

хипертония и сърдечни проблеми.17 По-нататъшни 

изследвания18 показват, че липсата на стимулиране 

може да причини понижени функции на някои части от 

мозъка, което дори би могло да доведе до атрофия на 

някои нервни клетки. Очевидно е защо задържани в 

ситуация на уязвимост не трябва никога да се 

изолират: вече съществуващи психични състояния 

при тях биха могли да се изострят, жените с малки 

деца и бременните жени биха били подложени на 

стресови нива, които са опасни в тяхното състояние, 

непълнолетните биха били сериозно засегнати от 

вредните ефекти на изолацията, а задържаните от 

суицидната рискова група биха били оставени сами с 

мислите си за самоубийство. 

 
17 Hawkley, L., Social Isolation, Loneliness, and Health, in Lobel, J. and 

Smith, P. S., “Solitary Confinement. Effects, Practices”, Oxford 
University Press, 2019, (ebook). 

18 Akil, H., The Brain in Isolation. A Neuroscientist’s Perspective on 

Solitary Confinement  in Lobel, J. and Smith, P. S., “Solitary 
Confinement. Effects, Practices”, Oxford University Press, 2019, 
(ebook); Williams, B., Ahalt, C., First Do Not Harm. Applying the 
Harms-to-Benefits Patient Safety Framework to Solitary 
Confinement  in Lobel, J. and Smith, P. S., “Solitary Confinement. 
Effects, Practices”, Oxford University Press, 2019, (ebook); Castro, 
S. L., J. D. Jaumotte, L. H. Sanders, R. J. Smeyne, M. J. Zigmond, 
Environmental Isolation Impairs Measures of Brain Health, Annual 
Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, 2016; 
Zigmond, M. J., Smeyne, R. J., Use of Animals to Study the 
Neurobiological Effects of Isolation: Historical and Current 
Perspectives, in Lobel, J. and Smith, P. S., “Solitary Confinement. 
Effects, Practices”, Oxford University Press, 2019, (ebook). 
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Проблеми са регистрирани и във фазата след 

извеждането от изолация. Скорошно изследване19 

показва, че затворниците изолирани за поне седмица 

по време на срока им на лишаване от свобода, са със 

60% повече изложени на риск да починат 5 години 

преди края на присъдите им, отколкото затворници, 

които не са били поставяни в изолация. 

Друг негативен аспект на масираното използване на 

единичната изолация като дисциплинарна мярка, е 

отрицателното въздействие върху отношенията 

между затворническата администрация или 

персонала и затворника. Дори по време на интервю, 

проведено по проекта, един от представителите на 

НПМ посочи, че дори когато единичната изолация по 

дисциплинарни подбуди се завиши като употреба, в 

отговор на повишаването на насилието в затвора, 

това не води до спад в броя на случаите на насилие. 

 

2.2.4 Значими социални контакти 

Заради вредите, които единичната изолация нанася 

върху затворниците, Европейските правила за 

затворите (ЕПЗ) от 2020 г. отправят препоръката да 

се предоставят на изолираните затворници поне по 

два часа време за значими човешки контакти всеки 

ден.20 За да бъдат човешките контакти значими, те не 

 
19 Wildeman C., Andersen L. H., Solitary confinement placement and 

post-release mortality risk among formerly incarcerated individuals: 
a population-based study, The Lancet Public Health, Volume 5, 
Issue 2, 2020, Pages e107-e113, ISSN 2468-2667, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246826671930
2713. 

20 ЕПЗ 53.A.f. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266719302713
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266719302713
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могат да са инцидентни или да се случват само като 

част от затворническия режим. Човешки контакт е 

истински разговор лице в лице, който се случва между 

двама души на едно и също ниво на очите (виж 

раздели 3.6 и 4.3.8 за повече подробности). Фактите 

показват, че лишаването от сетивни възприятия и 

изолацията са вредни, докато значимото човешко 

общуване има превантивен ефект като балансира или 

намалява вредните ефекти от единичната изолация. 

В действителност значимото човешко общуване е 

изключително важно, защото е необходимо за 

връщането в реалността, за отстояване на личността 

и за оценяването на собствените емоционални и 

поведенчески реакции към външните стимули. 

 

2.2.5 Ефективност на процедурните 
гаранции 

Често срещани са проблемите с ефективността на 

процедурните гаранции, с които изолираните 

затворници разполагат. Поставените в изолация би 

трябвало да участват в процедурата по вземането на 

решение за прилагането на мярката. Ако тя е взета от 

дисциплинарна комисия, затворникът трябва да има 

възможност да се защити чрез адвоката си или 

човека, който го представлява по отношение на 

правата му. Затворникът с наложена изолация трябва 

да получи заповед за нея в писмена форма, както и да 

е наясно как той може да обжалва тази мярка. 

Процедурата за оспорване на мярката трябва да е 

ефективна, а не само формална. 
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2.2.6 Ролята на медицинския персонал 

Ежедневните медицински визитации на изолираните 

затворници са от изключителна важност. 

Медицинският персонал има капацитета да долови и 

да докладва на директора на затвора, ако 

затворникът дава признаци, че е засегнат от 

изолацията. Според няколко правозащитни органи 

(Правилата на Мандела,21 СДИ,22 ЕКПИ,23 ЕПЗ24), 

медицинският персонал би трябвало да предложи на 

директора прекратяване на мярката, или да 

притежава правомощието директно да я прекрати. В 

действителност затворническите правилници и 

животът в затвора показват, че тези правилници не 

винаги предвиждат визитация от медицинския 

персонал, че лекарите в затворите не винаги знаят, че 

имат задължението да посещават изолираните 

затворници всеки ден, както и за възможните ефекти 

на изолацията. Тъй като медицинският персонал бива 

предупреждаван за възможно опасния характер на 

изолираните затворници, или поради други причини, 

често тези посещения се провеждат през решетките 

или пред стоманената врата на килията. Понякога 

затворниците, за да избегнат подобен тип посещения, 

директно ги отказват. Доверието между медицинско 

лице и пациент може да се наруши, в случаите когато 

лекарят участва в дисциплинарната комисия с мнение 

 
21 Правила на Мандела, 46. 
22 Специален докладчик по изтезанията към Общото събрание на 
ООН, 2011 г., §§ 100-101. 
23 Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и 
нечовешкото или унизително третиране или наказание, 21-ви Общ 
доклад на КПИ. 2010-2011, Страсбург, §§ 62-63. 
24 Европейски правила за затворите, 43.3, 53.A.i, 60.6.b. 



36 
 

относно поставянето на затворника в изолация – това 

не бива да се случва. Друг проблем е рискът 

медицинският персонал да свикне дотолкова с 

начина, по който оперира затвора, че са се чувства 

длъжен да се съгласява със затворническата 

администрация или да не вярва на затворниците 

когато имат здравословни оплаквания, поради страх, 

че могат да се възползват от тях. В този контекст НПМ 

могат да съдействат, за да се изгради обща култура 

сред затворническия персонал в различни области на 

експертиза. 

 

2.3 Единичната изолация като 

културен феномен  

Прекомерната употреба на изолацията е правен 

проблем, но също е и продукт на  

широко разпространена култура. От гледна точка на 

законодателните празноти, НПМ биха могли да 

упражнят влияние върху законодателите за 

адресиране на несъответствията между 

националното законодателство и международните 

стандарти. При все това, само в отделни случаи 

пречките са единствено законови. В действителност 

съществуват такива „сиви зони“, където решението на 

затворническия надзирател, неформални правила 

или обичаи се прилагат с предимство, вместо 

националното законодателство за затворите. 

Последиците от съществуването на „сиви зони“ могат 

да включват нарушаване на минималните стандарти 

за условията на задържане при единичната изолация, 
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липсата на механизъм за преразглеждане, високи 

нива на насилие и завишени правомощия за преценка 

на затворническите надзиратели. Възможностите за 

действия на НПМ са също в рамките на тези 

извънзаконови сфери. 

 

2.3.1 Липса на обща правна база при 
затворническия персонал 

В различните страни, сред някои членове на 

персонала вътрешните правила (вторични законови 

източници) се считат за по-задължаващи от 

международните конвенции, дори и да не 

съответстват на международното законодателство и 

дори на местното конституционно такова. Също така, 

различните служители имат различна гледна точка 

към затворническия живот. Липсата на споделена 

култура сред членовете на затворническия персонал, 

и по-специално такава култура, която да отчита 

международните стандарти, са сред факторите, които 

допринасят за прекомерната употреба на единичната 

изолация и нейното банализиране. Поради тези 

причини е необходимо да се търси диалог с 

различните участници в процеса на лишаване от 

свобода, да се разискват с тях основанията за 

въвеждането в изолация, да се постави това като 

реален проблем и да се търсят алтернативи. 

Накратко, далечната цел е да се възпита култура, 

която да спазва човешките права. 

За да се постигне това, би било добре да се 

инвестират човешки ресурси и енергия за 

създаването на обща законова основа със 
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затворническия персонал. Затворническата 

администрация би трябвало да организира общи 

обучителни семинари за целия персонал по едно и 

също време, без да разделя обученията. 

Обучителните сесии трябва да се фокусират не само 

върху правната страна, но и да включват практически 

съвети за справяне в трудни ситуации, различни 

проблеми и случаи от ежедневието. Обученията 

трябва да адресират и медицински проблеми, като 

затворническият персонал трябва да придобие 

базови медицински познания, наравно с медицинския 

персонал. 
 

2.3.2 Единичната изолация и организация 
на затворническата администрация 

Предотвратяването на изтезанията е пряко свързано 

с организацията на затворническата администрация, 

както например кариерното израстване и 

правомощията на надзирателите и на синдикатите им. 

Важно е да се установи връзка с тях, както и да се 

намерят общи допирни точки, каквито могат да бъдат 

например правата им като служители. Важно е също 

така да се изградят връзки и с лекарите в затворите, 

които с течение на времето има риск да възприемат 

манталитета на надзирателите. Затова е от 

съществено значение да се гарантира, че 

затворническите лекари отстояват международното 

законодателство в противовес със затворническата 

култура. Това важи с особена сила за единичната 

изолация, когато в много от случаите медицинските 

лица се оказват част от проблема. 
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3. Стандарти 

3.1. Дефиниция на единична 
изолация 

Дефиницията за единична изолация беше официално 

одобрена от специалния докладчик по изтезанията 

(към ООН, бел. пр.) с позоваване на Истанбулската 

декларация за употребата и ефектите от единичната 

изолация. Декларацията е продукт от тридневни 

работни съвещания между най-изявените експерти в 

пенитециарната сфера и беше представена в 

последния ден на международния симпозиум, 

посветен на психологическите травми, който се 

проведе в Истанбул в края на 2007 г.25 През 2015 тази 

дефиниция на единичната изолация беше включена в 

Правилата на Мандела, в които се казва, че 

единичната изолация е „изолирането на затворници в 

продължение на 22 часа или повече на денонощие, 

без значими човешки контакти“, а продължителната 

единична изолация се дефинира като налагането на 

 
25 Общо събрание на Обединените нации, "Истанбулската 
декларация за употребата и ефектите от единичната изолация“, 
анекс към Междинния доклад на Специалния докладчик по 
изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително 
третиране или наказание, A/63/175, 28 юли 2008 г. 
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тази мярка за повече от 15 последователни 

денонощия.26 

На регионално ниво Европейският комитета за 

предотвратяване на изтезанията (ЕКПИ) дава 

дефиниция на единичната изолация, която може да се 

приложи в няколко ситуации. Лишеният от свобода 

може например да бъде „държан/а сам/а“, но ЕКПИ 

също подчертава, че стандартите по тази мярка могат 

да се прилагат и когато затворникът е „настанен 

заедно с още един или двама затворници“. В 

допълнение ЕКПИ споменава, че единичната 

изолация може да бъде наложена „в резултат на 

съдебно решение, като дисциплинарна санкция в 

рамките на затворническата система, като 

превантивна административна мярка или за защита 

на съответния затворник“.27 

Преработените Европейски правила за затворите 

(ЕПЗ) от 2020 г. предвиждат единичната изолация да 

бъде налагана само като дисциплинарно наказание и 

я дефинират като „изолирането на затворник за 

повече от 22 часа на денонощие без значими човешки 

контакти“.28 При всички останали форми на 

поведение, заради които понякога се налага 

единичната изолация (напр. по съображения за 

сигурност и безопасност29 – виж частта за 

специфичните групи затворници в ситуация на 

уязвимост), Правилата от 2020 г. позволяват 

 
26 Общо събрание на Обединените нации, Минимални стандарти 
за третиране на затворници (преработени Права на Мандела), 
Резолюция 70/175, A/RES/70/175, 17 декември 2015 г., правило 44. 
27 CPT, 2011, § 54. 
28 Правило на Мандела 60.6.а. 
29 Правила на Мандела 53А и последващи. 
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единствено „отделяне“.30 Затворниците, подложени 

на такова отделяне, трябва винаги да имат най-малко 

два часа за значими социални контакти на ден.31 Това 

представлява съществена стъпка напред по тази 

тема. 

 

3.2. Кога единичната изолация 
прераства в нечовешко и 
унизително отнасяне или 
изтезание? 

Принципно всички правозащитни организации се обединяват 

около виждането, че единичната изолация трябва да се използва 

като крайна мярка и за възможно най-кратко време. Тя трябва да 

се прилага само по изключение, а не като правило; не бива да се 

налага на произволен принцип, редно е надлежно да се 

регламентира и да подлежи на съдебен преглед (КПИ,32 ППИ,33 

 
30 ЕПЗ 53 и 53А. 
31 ЕПЗ 53А.1. 
32 Комитет против изтезанията, Наблюдения на Комитета 

против изтезанията върху ревизираните от ООН 
Минимални стандарти за третиране на затворници (МСТЗ), 
CAT/C/51/4, 16 декември 2013 г., § 32. 

33 Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment, Report on the visit of the 
Subcommittee on Prevention of Torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment to Argentina, 
CAT/OP/ARG/1, 27 November 2013, § 67. 
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СДИ,34 Правилата на Мандела,35 ЕСПЧ,36 ЕКПИ,37 ЕПЗ38). Трябва 

да има налични ефективни средства за защита (с отлагателен 

ефект – КЧП39) срещу единичната изолация като дисциплинарна 

мярка, също така причините за налагането на мярката, както и 

нейната продължителност трябва да са документирани (СДИ,40 

Правилата на Мандела,41 ЕКПИ,42 ЕПЗ43). 

Поради неблагоприятните и тежки последици върху здравето, 

специалният докладчик на ООН за изтезанията (СДИ) е 

декларирал, че единичната изолация сама по себе си може да се 

разглежда като нарушение на Член 7 от Международния пакт за 

граждански и политически права (МПГПП), както и Ал. 1 от Чл. 16 

от КПИ. При все това, наличието на нарушение би трябвало да се 

прецени на базата на всеки индивидуален случай, както  и да се 

вземат предвид: целта на прилагането на единичната изолация, 

условията, продължителността и ефекта на мярката и, разбира 

се, субективното състояние на всяка жертва, които я правят 

повече или по-малко уязвима към тези ефекти. Най-общо казано, 

колкото по-продължително време прекара един затворник в 

единична изолация, толкова по-висока е вероятността 

неговото/нейното здраве да бъдат компрометирани, което 

съставлява нечовешко или унизително отнасяне и дори 

изтезание, в зависимост от обстоятелствата във всеки отделен 

случай. СДИ също така декларира, че всяко налагане на единична 

изолация, надвишаваща 15 дни, съставлява изтезание или 

 
34 United Nations General Assembly, Interim report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, A/66/268, 5 August 2011, § 75. 

35 Правило на Мандела 45. 
36 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, Application no. 

5608/05, 16 October 2008, § 145. 
37 CPT, 2011, § 53. 
38 Европейски правила за затворите 53A.c, 60.6.c, 61. 
39 Human Rights Committee, Report of the Human Rights Committee. 

Volume I, A/58/40, New York, 2003, §83(16). 
40 Общо събрание на Обединените нации,  2011 г., §§ 75, 87, 89-
91, 93, 95-99. 
41 Правило на Мандела 39. 
42 CPT, 2011, §§ 56-57. 
43 Европейски правила за затворите 60.6.c. 
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жестоко нечовешко или унизително отнасяне или наказание, в 

зависимост от обстоятелствата по случая.44 

Освен това СДИ подчертава, че налагането на единична изолация 

с каквато и да е продължителност върху деца под 18-годишна 

възраст, както и върху хора с психични увреждания, съставлява 

жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, което нарушава 

Член 7 от МПГПП и Член 16 от КПИ, и съответно трябва напълно 

да се забрани.45 Също така, според Правилата на ООН за защита 

на лишените от свобода непълнолетни „поставянето в тъмна 

килия, затворена или единична изолация, или каквото и да било 

наказание, което би могло да компрометира физическото или 

психичното здраве на непълнолетното лице“ трябва „строго да се 

забрани“.46 Струва си да се отбележи и, че Комитета по правата 

на детето (КПД), в Общ коментар No. 10 от 2007 г. относно правата 

на децата в детското правосъдие, абсолютно забранява 

употребата на „затворена или единична изолация, или каквото и 

да било наказание, което би могло да компрометира физическото 

или психично здраве или благосъстояние на детето“.47 

Според специалния докладчик по изтезанията, употребата на 

единичната изолация като инструмент за изтръгване на 

самопризнания от задържан, очакващ процес, е недвусмислена 

форма на изтезание и такива самопризнания трябва да са 

недопустими от съда.48 

 
44 Общо събрание на Обединените нации, 2011 г., § 58, 59, 70-
71, 76, 79, 80. 
45 Общо събрание на ООН, 2011, §§ 33, 68, 77, 78, 81, 86. 

Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
A/HRC/31/57, 5 January 2016, § 22. 

46 UN General Assembly, United Nations Rules for the Protection of 
Juveniles Deprived of their Liberty, Resolution 45/113, A/RES/45/113, 
14 December 1990, § 67. 
47 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 of 
2007 on Children’s rights in juvenile justice, CRC/Cc/GC/10, 25 April 
2007, § 89. 
48 United Nations General Assembly, Interim report of the Special 
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, A/71/298, 5 August 2016, § 46.  
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От друга страна, юриспруденцията на Европейския съд по 

правата на човека (ЕСПЧ) не счита отделянето на затворник от 

останалите за нечовешко отнасяне само по себе си.49 Всъщност, 

за да се прецени дали има нарушение на Чл. 3 по отношение на 

единичната изолация, ЕСПЧ отчита конкретните условия в 

съответния случай, суровостта на мярката, нейната 

продължителност, преследваните цели и нейните ефекти върху 

задържания. Нещо повече, времетраенето на изолацията е 

анализирано от ЕСПЧ във връзка с нейното оправдаване, нуждата 

от предприетите мерки и тяхната пропорционалност във връзка с 

други възможни рестрикции, гаранциите, които са предложени на 

жалбоподателя, както и мерките предприети от властите да 

гарантират, че физическото и психичното му състояние 

позволяват да остане в изолация.50 При все това, според ЕСПЧ 

пълната сензорна изолация, в комбинация с абсолютна социална 

изолация се счита за форма на нечовешко отнасяне, тъй като 

може да унищожи личността на задържания и не би могла да бъде 

оправдана със съображения за сигурност или други причини.51 

 

В 21-ия си Общ доклад ЕКПИ посочва, че употребата на 

единичната изолация трябва да бъде оправдана в светлината на 

допълнителните рестрикции, наложени върху вече силно 

ограничени права на хора, лишени от свобода. За да може да се 

прецени доколко оправдано е налагането на единичната 

изолация, ЕКПИ използва рамка, разработена от ЕСПЧ, която 

анализира пет елемента: пропорционалност (на мярката, 

сравнена с вредата, която задържаният е причинил или има 

вероятност да причини, или такава, която би могла да бъде 

причинена на задържания от другите затворници), 

законосъобразност (следва да бъде регламентирана от 

националното законодателство, което да посочва процедура за 

налагането ѝ, властите, които могат да налагат мярката, 

механизми за преразглеждане и/или за обжалване, права на 

 
49 ECtHR, Case of Öcalan v. Turkey (No. 2), Applications nos. 
24069/03, 197/04, 6201/06 and 10464/07, 18 March 2014, § 104. 
50 ECtHR, Case of X v. Turkey, Application no. 24626/09, October 

2012, § 40. 
51 ECtHR, Case of Öcalan v. Turkey (No. 2), § 107. 
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задържания и ясно диференциране на видовете единична 

изолация), отчетност (трябва да се води пълна документация на 

всички решения за поставяне в изолация, както и за всички 

преразглеждания на тези решения), необходимост (наложените 

рестрикции по време на режима на единична изолация трябва да 

отговарят на спецификите на всеки отделен случай), не-

дискриминация (властите не бива да вземат под внимание 

ирелевантни обстоятелства при налагането на единична 

изолация, като например сексуална ориентация на лицето).52 

 

3.3. Времетраене на единичната 
изолация 

След въвеждането на поправки в Минималните стандарти за 

третиране на затворници на ООН (Правилата на Мандела) през 

2015 г., правозащитните организации често се позовават на 

Правилата на Мандела като международен стандарт, що се 

отнася до времетраенето на единичната изолация. В тази връзка, 

Правило 44 посочва, че удължената единична изолация, тоест 

изолирането на задържан за повече от 15 дни, трябва да бъде 

забранено. Освен това последващи мерки, изолиращи 

затворника, които де факто удължават времето, прекарано в 

изолация, също трябва да бъдат забранени (КПИ,53 СДИ,54 

ЕКПИ,55 ЕПЗ56) заедно с удължената изолация и такава без 

определен срок (Правилата на Мандела,57 ЕСПЧ58). 

 
В случаите на дисциплинарна единична изолация, ЕКПИ 

препоръчва 14 дни като максимално ограничение във времето и 

 
52 CPT, 2011, § 55. 
53 CAT, Report of the Committee Against Torture, A/69/44, New York, 
2014, § 61(12). 
54 Общо събрание на ООН, 2011 г. §§ 75, 87, 89-91, 93, 95-99. 
55 CPT, 2011, §§ 56-61. 
56 Европейски правила за затворите – 60.6.е. 
57 Правилата на Мандела 45. 
58 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, § 145. 
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допълва, че последващи дисциплинарни мерки, които водят до 

непрекъсваем период на единична изолация отвъд максималния 

ограничителен период, трябва да бъдат забранени.59 

 

Преработената версия на ЕПЗ не конкретизира максимален брой 

дни за единичната изолация като дисциплинарна мярка, но 

уточнява, че това ограничение трябва да бъде въведено от 

националното законодателство.60 Когато се пристъпва към 

определянето на максималната продължителност на единичната 

изолация, местните правителства трябва да помислят за период, 

който няма да е толкова продължителен, че да доведе до 

нечовешко или унизително наказание и по този начин да наруши 

Чл. 3 от ЕКПЧ ( за свободата от изтезание). При преценката как 

набелязаният период да изпълни този критерий, би било редно да 

се опрем на максималния период от 14 или 15 дни, въведен 

съответно от ЕКПИ и Правилата на Мандела.61 Всеки максимален 

период по-дълъг от 15 дни е възможно да влезе в нарушения на 

Чл. 3 от ЕКЧП. Струва си да се подчертае, че ЕПЗ от 2020 г. 

позволява единична изолация да се налага единствено на 

затворници, обвинени в дисциплинарни нарушения. За всички 

останали форми на поведение, за които понякога се налага 

единична изолация, Правилата от 2020 г. позволяват единствено 

„отделяне“.62 Затворниците, подложени на такова отделяне, 

трябва да разполагат с най-малко  два часа време за значими 

социални контакти на ден.63 

 

Когато един затворник е бил в режим на изолация по 

дисциплинарни причини в продължение на максимално 

предвиденото време според националното законодателство, а 

впоследствие му е наложена друга мярка на изолация за друго 

дисциплинарно нарушение, на затворника трябва да бъде 

позволено достатъчно време да се възстанови от предходната 

 
59 CPT, 2011, §§ 56-61. 
60 ЕПЗ 60.6.d. 
61 Вж. Коментарите към Правило 60.6.d от ЕПЗ 2020 г. 
62 ЕПЗ 53 и 53А. 
63 ЕПЗ 53А.1. 
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мярка.64 Това означава, че според ЕПЗ последващи мерки на 

единична изолация не бива да се позволяват преди да е изтекъл 

определен период от време. Освен това, при вземане на 

решението за налагане на единична изолация винаги трябва да 

се взема предвид здравословното състояние на затворника и 

съответно мярката да бъде прекратена или прекъсната, ако 

психичното или физическото здраве на задържания покаже 

признаци на влошаване.65 

 

ЕСПЧ не задава конкретен ограничителен период за налагането 

на единична изолация, но измерва нивото на социална изолация. 

Това ниво се измерва от ЕСПЧ като се вземат предвид достъпа 

до информация (напр. вестници, телевизия, телефонни 

обаждания), общуване с персонала на затвора (напр. прегледи от 

медицинския персонал и др. представители на персонала), с 

други затворници (напр. с възможност за включване в колективни 

дейности), със семейство, адвокат, и др. лица (чрез посещения и 

пощенски пратки). В зависимост от тези фактори, социалната 

изолация може да бъде относителна или пълна.66 Единичната 

изолация, дори когато води само до относителна изолация, не 

може да бъде налагана върху затворник за неопределено 

време.67 Когато социалната изолация се налага за 

продължителни периоди от време (напр. в случаите на специални 

режими за опасни затворници, за които е преценено, че 

представляват опасност за останалите), тя трябва да бъде 

обоснована. Предприетите мерки трябва да са належащи и 

пропорционални в светлината на налични алтернативи; на 

затворника трябва да са предоставени гаранции, както и да се 

оцени физическото и психичното му здраве, за да се гарантира, 

че той може да понесе продължително изолиране.68 С 

напредването на периода на изолация, мотивацията за 

налагането ѝ следва да бъде по-детайлна и убедителна (виж 

 
64 ЕПЗ 60.6.е. 
65 ЕПЗ 60.60.b. 
66 ECtHR, Case of Öcalan v. Turkey (No. 2), §§ 116-136, 145. 
67 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, § 145. 
68 ECtHR, Case of Öcalan v. Turkey (No. 2), §§ 138-140. 
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също ЕКПИ69), решението за удължаване на мярката трябва да 

вземе под внимание всякакви промени в състоянието или 

поведението на затворника, физическото и психичното му здраве 

трябва да бъдат редовно наблюдавани, за да се гарантира, че 

състоянието му е съвместимо с режима на единична изолация.70 

 

Липсата на конкретен максимален брой дни в стандартите на 

ЕСПЧ, (който не откри нарушение на Чл. 3 на ЕКПЧ дори при 

едногодишна единична изолация), е един от проблемите, с които 

се сблъскват НПМ, когато търсят съдействие от властите за 

намаляване на времето, прекарано в изолация от задържаните. 

Друг критичен въпрос е, че ЕСПЧ измерва социалната изолация, 

вземайки предвид други фактори, освен общуването, който е най-

важният елемент за съхраняване на добро ниво на психично 

здраве. Тъй като ЕПЗ от 2020 г. определят, че на всички отделени 

затворници следва да се позволяват най-малко два часа значими 

социални контакти, ЕСПЧ би могъл да отчете това като нов 

стандарт за оценка на степента на социална изолация на 

затворника. 

3.4. Материални условия и режим 

Всички килии, включително и предназначените за единична 

изолация, трябва да са достатъчно големи за настаняването на 

един човек (около 6 кв. м. според ЕКПИ и ЕСПЧ), да са снабдени 

с прозорец, допускащ в килията естествена светлина и въздух, 

както и изкуствен светлинен източник (ЕПЗ,71 ЕКПИ,72 ЕСПЧ73). 

Поставянето на задържани в килии без лампи, прозорци или 

вентилация (КПЧ74) или в тъмна килия или такава с постоянна 

 
69 CPT, 2011, §§ 56-57. 
70 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, §§ 136-139. 
71 ЕПЗ 18.1. 
72 CPT, 2011, §§ 58-60. 
73 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, §§ 12, 127, 130. 
74 HRC, Report of the Human Rights Committee. Volume I, A/56/40, 
New York, 2001, § 78(14). 
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изкуствена светлина, е забранено (Правила на Мандела,75 

ЕПЗ76). Килиите също трябва да са адекватно обзаведени с легло, 

маса и стол санитарен възел (ЕСПЧ,77 ЕКПИ78), както и средства 

за комуникация с персонала на затвора. Когато килията не се 

използва за дисциплинарна единична изолация, то тя трябва да 

бъде обзаведена като всяка една стандартна затворническа 

килия (ЕКПИ79). 

Лишените от свобода, държани в режим на изолация, трябва да 

имат право до най-малко един час физическа активност на 

открито (ППИ,80 ЕКПИ,81 ЕПЗ82), а пространството за движение на 

открито трябва да е достатъчно голямо, за да позволява на 

затворниците действително да се раздвижват, както и да е 

осигурена защита срещу метеорологичните условия (ЕКПИ83). 

 

Има битови условия, които не могат да бъдат пренебрегнати. 

Такива са светлината, проветрението, температурата, наличието 

на канализация, питейна вода, храна, достъп до чист въздух и 

физическа активност, средства за лична хигиена и адекватно 

лично пространство. Най-общо казано, килията за единична 

изолация трябва да изглежда като стандартните затворнически 

 
75 Правила на Мандела 43. 
76 ЕПЗ 60.3. 
77 ECtHR, Case of Öcalan v. Turkey (No. 2), §§ 110-112; ECtHR, Case 

of Ramirez Sanchez v. France, §§ 12, 127, 130. 
78 CPT, 2011, §§ 58-60. 
79 CPT, 2011, §§ 58-60. 
80 SPT, Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of 

Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment to Sweden, CAT/OP/SWE/1, 10 September 2008, § 127. 
81 CPT, 2011, §§ 58-60; European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
Imprisonment. Extract from the 2nd General Report of the CPT, 
Strasbourg, 1992, § 48. 
82 ЕПЗ, Правило 53.A.g 
83 CPT, 2011, §§ 58-60; CPT, 1992, §§ 48. 
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килии (Правила на Мандела,84 ЕПЗ,85 ЕКПИ86). Медицинско лице 

или служител на хигиенно-санитарните служби би трябвало да 

упражнява наблюдение върху тези условия (Правила на 

Мандела,87 СДИ,88 ЕПЗ89). 

 

ЕСПЧ взема под внимание и други елементи от режима, като 

достъп до телевизия, книги (без ограничението до религиозна 

литература) и периодични издания, възможността, 

времетраенето и екипирането за физическа активност вътре или 

навън, както и дали задържаният има достъп до вътре-килийни 

или външно-килийни занимания (сам или с други задържани).90 

3.5. Роля на медицинския 
персонал 

Ролята на медицинския персонал е много важна, тъй като има 

задължението да държи под наблюдение физическото и психично 

здраве на задържаните, преди поставянето им в изолация и 

веднъж дневно за целия период на изтърпяване на мярката. 

 
Като правило медицинският персонал не бива да участва в 

налагането на дисциплинарни санкции (Правила на Мандела,91 

ЕКПИ92) и трябва ежедневно да наблюдава задържаните, 

подложени на единична изолация (КПЧ,93 Правила на Мандела,94 

 
84 Правило на Мандела 42. 
85 ЕПЗ правило 53.A.e и правило 53.A.g. 
86 CPT, 2011, §§ 58-60. 
87 Правило на Мандела 35. 
88 Общо събрание на ООН, 2011 г., §§ 100-101. 
89 ЕПЗ 44. 
90 ECtHR, Case of Ramirez Sanchez v. France, § 128. 
91 Правило на Мандела 46. 
92 CPT, 2011, §§ 62-63. 
93 HRC, 2009, §85(21) 
94 Правило на Мандела 46. 
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ЕКПИ,95 ЕПЗ96). Ако прегледът установи, че физическото и 

психично състояние на задържания се влошава, медицинският 

персонал следва да предложи на директора на затвора мярката 

да се прекрати и да се назначи нейното преразглеждане (Правила 

на Мандела,97 СДИ,98 ЕКПИ,99 ЕПЗ100). 

 

3.6. Значими човешки контакти 

Изолираните затворници трябва да се посещават ежедневно от 

член на медицинския персонал (виж частта за ролята на 

медицинския персонал), както и от директора на затвора или от 

член на персонала, заместващ директора (ЕКПИ,101 ЕПЗ102). 

 
В няколко случаи правозащитни организации препоръчват 

затворническата администрация активно да противодейства на 

вредните ефекти от единичната изолация, осигурявайки 

необходимите стимули, като значими човешки контакти и/или 

дейности (Правила на Мандела,103 ЕСПЧ,104 ЕКПИ,105 ЕПЗ106). 

ЕПЗ посочват, че в случаите на отделяне на задържани по 

съображения за безопасност или като засилена мярка за 

сигурност, трябва да им се осигурят най-малко два часа време за 

значими човешки контакти.107 

 
95 CPT, 2011, §§ 62-63. 
96 ЕПЗ, 43.2 и 60.6.f. 
97 Правило на Мандела 46. 
98 Общо събрание на ООН, 2011 г., §§100-101. 
99 CPT, 2011, §§ 62-63. 
100 ЕПЗ 43.3, 53.A.i, 60.6.b. 
101 CPT, 2011, §§ 56-61. 
102 ЕПЗ 60.6.f., 53.A.h. 
103 Правило на Мандела 38. 
104 ECtHR, Case of Horych v. Poland, Application No. 13621/08, 17 
April 2012, § 98. 
105 CPT, 2011, §§ 56-61. 
106 ЕПЗ 53.A.f. 
107 ЕПЗ 53.A.a. 
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Също така, както и всички останали задържани, затворниците в 

единична изолация трябва да имат право на срещи с адвокатите 

си (СДИ,108 ЕКПИ109) и с техните семейства (ЕКПИ,110 ЕПЗ111). 

Контактите със семействата не бива да бъдат забранени 

(ЕКПИ112). 

3.7. Специфични групи задържани 
в ситуация на уязвимост 

Групи от задържани, които не 

бива да се изолират 

Източник 

Непълнолетни Комитет по правата на детето, КПИ, 

КПЧ, ППИ, Правила на Мандела, ЕПЗ, 

Правила от Токио. 

 

ППИ също добавя, че налагането на 

единична изолация, без значение от 

продължителността ѝ, върху деца под 

18-годишна възраст съставлява 

жестоко, нечовешко или унизително 

третиране, което е в нарушение на Чл. 

7 на Международния пакт за 

гражданските и политическите права 

(МПГПП) и Чл. 16 на КПИ, и трябва 

напълно да се забрани.  

ЕКПИ, отчитайки вредите, които 

единичната изолация може да нанесе 

на физическото и психическо състояние 

на децата, позволява изолацията по 

дисциплинарни причини да бъде 

използвана само като крайна мярка и за 

 
108 Общо събрание на ООН, 2011 г., §§ 75, 87, 89-91, 93, 95-99.  
109 CPT, 2011, §§ 56-61. 
110 CPT, 2011, §§ 56-61. 
111 ЕПЗ 60.4. 
112 CPT, 2011, §§ 56-61. 
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не повече от три дни. Изолацията с цел 

превенция или защита се позволява, 

само когато не може да се намери друго 

разрешение и само при наличието на 

адекватни защитни механизми. Във 

всички случаи, по време на 

изтърпяването на тази мярка, 

непълнолетните трябва да имат достъп 

до социално-образователна подкрепа и 

подходящи човешки контакти. В 

заключение,  ЕКПИ счита използването 

на „успокоителни стаи“ за 

въдворяването на агресивни и/или 

буйни непълнолетни лица, само в 

изключителни случаи, за няколко часа, 

и под надзора на медицински персонал. 

Бременни, кърмачки и майки 

с малки деца 

Правила на Бангкок, Правила на 

Мандела, ЕПЗ (по отношение на 

дисциплинарната единична изолация). 

Задържани с психични 

разстройства или с 

интелектуални и психо-

социални увреждания 

Тази група задържани не следва никога 

да се изолира, тъй като психичното им 

състояние може допълнително да се 

влоши в резултат на единичната 

изолация (КПИ, КПЧ, ППИ, СДИ, 

Правила на Мандела, ЕПЗ). 

Според Специалния докладчик по 

изтезанията, налагането на единична 

изолация, независимо от 

продължителността, върху хора с 

психични заболявания, съставлява 

жестоко, нечовешко или унизително 

третиране, което нарушава Член 7 от 

МПГПП и Член 16 от КПИ.  

ЕСПЧ е декларирал, че поставянето на 

хора с психични заболявания  в 

единична изолация за продължително 

време, неизбежно влошава 

състоянието им и това не съответства 

на Чл. 3. 



54 
 

Затворници със смъртна 

присъда 

КПИ, КПЧ 

Единична изолация като част 

от присъдата лишаване от 

свобода 

КПИ, Специален докладчик по 

изтезанията, КПЧ, Правилата на 

Мандела, ЕКПИ. ЕКПИ наскоро заяви, 

че тази употреба на единичната 

изолация е наказателна и анахронична 

мярка, която няма никакво пенологично 

оправдание. 

 

Правозащитните организации защитават и други групи в ситуации 

на уязвимост. 

 

Друга група в положение на уязвимост са задържаните в 

очакване на съдебен процес, които в някои държави се изолират 

за продължително време без смислени занимания. 

Правозащитните организации подчертават, че в тези случаи 

единичната изолация трябва да се прилага само при 

изключителни обстоятелства, за ограничени периоди от време 

(КЧП,113 ППИ114) и само ако са налице преки доказателства, че 

правораздаването няма да бъде ефективно, ако конкретният 

задържан е във връзка с други задържани или други хора въобще 

(ЕКПИ115). 

 
Също така, единичната изолация не бива да се използва като 

форма на защита в случаите на задържани ЛГТБИК хора или 

бивши полицейски служители (ППИ,116 СДИ117), а трябва да се 

търсят алтернативи.118 Според Специалният докладчик по 

 
113 HRC, Report of the Human Rights Committee. Volume I, A/61/40, 
New York, 2006, § 81(13). 
114 SPT, 2008, §§ 125, 127. 
115 CPT, 2011, §§ 57, 61. 
116 SPT, Ninth annual report of the Subcommittee on Prevention of 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, CAT/C/57/4, 22 March 2016, §§ 64,78. 
117 HRC, 2016, § 35. 
118 CPT, 2011, §§ 56-61. 
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изтезанията,119 поставянето на ЛГТБИК задържани в изолация, 

като форма на защита, би могло да съставлява действие, 

противоречащо на КПИ. ЕСПЧ откри нарушение на забраната за 

дискриминация120 във връзка със забраната върху 

изтезанията,121 когато държавата не е могла да докаже, че 

различното третиране въз основа на сексуалната ориентация на 

задържания (в конкретния случай задържаният е бил подложен на 

строг режим на единична изолация), е било наложително при 

конкретните обстоятелства на случая.122 

Националните институции би трябвало да прибягват към 

единичната изолация, само когато няма никакъв друг способ да се 

осигури безопасността на задържания и всички останали 

алтернативи на единичната изолация (напр. прехвърлянето в друг 

затвор, медиация и др.) са били изпробвани. Ако задържаният 

желае да се върне обратно при общата затворническа популация, 

трябва да му/ѝ се позволи, стига това да се случи по безопасен 

начин. Когато това не е възможно, е редно да се положат усилия 

той или тя да могат да се свържат с някои от останалите 

задържани и да се включат в ситуации, при които е възможно той 

или тя да бъдат изведени извън килията (ЕКПИ123). 

 
Задържани, които са нанесли, или е преценено, че има вероятност 

да нанесат, сериозна вреда на околните или представляват много 

сериозен риск за безопасността и сигурността на затвора 

(понякога наричани „високорискови“) също са група в ситуация на 

уязвимост, тъй като могат да бъдат държани при специален 

режим и при условия, които водят до изолация (или де факто 

изолация) и съществени ограничения на правата им. ЕСПЧ не 

счита тези специални режими за противоречащи на Член 3 от 

ЕКПЧ сами по себе си, но преценява условията на задържане по 

отделно за всеки случай. Дори, когато декларира, че този тип 

строги режими могат да се използват само в изключителни случаи 

 
119 HRC, 2016, § 35. 
120 Член 14 от ЕКПЧ. 
121 Член 3 от ЕКПЧ. 
122 ECtHR, Case of X v. Turkey, Application no. 24626/09, October 
2012, §§ 40, 50, 53, 57. 
123 CPT, 2011, §§ 56-61. 
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и при наличието на всички защитни механизми и предпазни мерки, 

както и че са необходими смекчаващи мерки и алтернативи на 

изолацията, ЕСПЧ все пак оправдава  строгата изолация, в 

случаите когато задържаният е свързан с организираната 

престъпност, тероризма и структури от мафиотски тип.124 При 

решаването на тези дела ЕСПЧ надлежно проверява дали 

националните институции са направили оценка на конкретните 

лични обстоятелства на задържания (включително и отражението 

на такъв режим върху психичното му здраве) и дали има баланс 

между „степента на относителната изолираност на 

жалбоподателя от една страна, и степента на компенсаторните 

мерки от друга“. Наред с другото, анализът на компенсаторните 

мерки включва дейностите, които изолираният затворник може да 

извършва, посещенията, на които има право и нивото на 

общуване с членове на персонала.125 Що се отнася до 

процедурните гаранции, задържаните трябва да имат на свое 

разположение ефективен механизъм (ЕСПЧ126). Редно е да имат 

възможността да обжалват поставянето им в изолация, също така 

да има механизъм за преразглеждане на мярката, а 

пенитециарната система би трябвало да се стреми да ги поставя 

в прогресивно по-малко рестриктивен режим на задържане 

(ППИ127). В няколко случаи бяха образувани дела в ЕСПЧ – при 

тях липсваха механизми за обжалване на мярката. В други случаи 

само един магистрат в страната е разглеждал обжалванията, като 

това се е случвало понякога, след като мярката е била 

приключила (при тези случаи ЕСПЧ установи, че Италия е 

нарушила ЕКЧП128). Тъй като тези специални режими включват 

употребата на единична изолация, при налагането, 

 
124 ECtHR, Case of Horych v. Poland, § 94. ECtHR, Case of Ramirez 
Sanchez v. France, § 146. 
125 ECtHR, Case of Fjotolf HANSEN v. Norway, Application no. 
48852/17, 29 May 2018, §§ 148-152. 
126 ECtHR, Case of Messina v. Italy (No. 2), Application no. 
25498/94, September 2000. 
127 SPT, Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of 
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment to Maldives, CAT/OP/MDV/1, 26 February 2009, §§ 197-
198. 
128 ECtHR, Case of Messina v. Italy (No. 2). 
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продължаването и прекратяването им трябва да се вземат 

предвид промяната на причините за налагането на режима, както 

и последиците от него върху изолирания затворник. Нещо повече, 

властите трябва да са в състояние да адаптират режима към 

индивидуалните нужди от сигурност на затворника, както и да 

намалят негативните ефекти на изолацията.129 

ЕКПИ е особено загрижен по отношение на задържаните, които са 

причинили, или е преценено, че има вероятност да причинят, 

сериозна вреда на околните или представляват много сериозен 

риск за безопасността и сигурността в затвора. Този тип 

задържани са поставени в тип единична изолация, която ЕКПИ 

нарича „административна“. ЕКПИ проявява особена загриженост 

към този вид изолация, тъй като тя е потенциално най-дълго 

продължаващия вид единична изолация, която често е 

придружена с най-малко процедурна защита. Времетраенето 

може да варира – от няколко часа до няколко години, в зависимост 

от степента на опасност на задържания. Поради тези причини 

Комитетът препоръчва стриктен контрол, като например: 

оторизирането на мярката да се извършва само от най-

висшестоящия член на персонала, да бъде създаден подробен 

механизъм за докладване, както и да се прояви особено внимание 

от страна на медицинския персонал. Единичната изолация трябва 

да бъде прекратена веднага след като причината за налагането 

на мярката бъде отстранена. Когато става дума за налагане на 

продължителна мярка, трябва да се положат усилия за 

реинтеграцията на задържания в общата затворническа 

популация посредством индивидуален план.130 Пътят за 

освобождаването на задържания от единична изолация трябва да 

започне от деня на поставянето му в единична изолация. Когато 

мярката приключи, задържаният е редно да обсъди заедно със 

затворническия персонал причините за изолацията му. Тези 

интервюта между задържани и персонал позволяват на НПМ да 

установи, дали тази процедура се извършва.131 

 
129 ECtHR, Case of Horych v. Poland, §102. ECtHR, Case of 
Piechowicz v. Poland, Application no. 20071/07, 17 April 2012, § 177. 
130 CPT, 2011, §§ 56-61. 
131 Alan Mitchell, Working towards harmonized detention in Europe – 
the role of NPM (NPM standards), Rome seminar on solitary 
confinement, Rome, via IV Novembre 149, 27-28 January 2020. 
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Изменените Европейски правила за затворите от 2020 г. 

адресират изолацията на „опасните задържани“ с нов подход. Де 

факто те заявяват, че ако един задържан е отделен от общата 

затворническа популация (Правило 53.А и последващите) като 

мярка за сигурност и безопасност, на него трябва да му/ѝ е 

позволено най-малко два часа време на ден за значими човешки 

контакти (дефиницията за значим човешки контакт е от 

компетенцията на всяка отделна страна). При вземането на 

решение за отделянето на въпросният затворник трябва да се 

вземе предвид неговото/нейното здравословно състояние и 

възможни увреждания, и не бива да се прилагат никакви други 

рестрикции, освен онези, които са необходими за целите на 

отделянето. Задържаните следва да разполагат с правни 

механизми за обжалване на поставянето им при различен режим. 

Времетраенето на отделянето трябва да е възможно най-кратко, 

следва редовно да се преразглежда и да се преустанови (и 

заменено с по-малко рестриктивна мярка), ако психичното здраве 

на задържания се повлияе негативно от мярката. Ако отделянето 

на задържания се удължи, затворническата администрация 

трябва да предприеме още стъпки, за да смекчи вредните 

последици от отделянето и да осигури дейности, материали за 

четене, както и възможност за физическа активност за поне час на 

ден. Материалните условия следва да са идентични с тези на 

стандартните килии и отделените задържани би трябвало да се 

посещават всеки ден от директора на затвора или член на 

персонала, заместващ директора, както и от член на медицинския 

персонал. 
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4. Ролята на НПМ – 

Превантивен 

мониторинг на 

единичната изолация 

4.1. НПМ като катализатори на 
промяна 

Единичната изолация изисква от НПМ да упражняват мониторинг 

и да се стреми да адресира вече споменатите съществуващи 

проблеми. С какви средства разполагат НПМ, за да посрещнат 

тези предизвикателства? До известна степен мониторинговите 

посещения са ключов инструмент. Но сами по себе си те не са 

достатъчни.132133 

 

 
132 Между 2014 г. и 2018 г. Омбудсманът на Норвегия е провел 20 
посещения в норвежки затвори със строг режим, където мнозина 
затворници са държани в единична изолация. НПМ събра 
резултатите от наблюденията си в доклад, заедно с общи 
размисли върху единичната изолация, както и конкретни 
препоръки насочени към различни сектори от норвежката 
държавна администрация. 
Sivilombudsmannen, Парламентарен Омбудсман на Норвегия, 
Специален доклад за Парламента върху единичната изолация и 
липсата на човешки контакти в норвежките затвори, 2019, наличен 
на англ. ез. тук: https://www.sivilombudsmannen.no/wp-
content/uploads/2019/08/SOM_S%C3%A6rskilt-
melding_ENG_WEB.pdf. 
133 Датската асоциация ДОСТОЙНСТВО (DIGNITY), чиито членове 
участват в посещения на НПМ, като медицински експерти, се 
занимават с темата за единичната изолация и могат да предложат 
безплатна консултация онлайн, достъпна  на англ. език тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=EyK5cNRahHc. 

https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2019/08/SOM_S%2525C3%2525A6rskilt-melding_ENG_WEB.pdf
https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2019/08/SOM_S%2525C3%2525A6rskilt-melding_ENG_WEB.pdf
https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2019/08/SOM_S%2525C3%2525A6rskilt-melding_ENG_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EyK5cNRahHc
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Най-общо казано НПМ трябва да се стремят да надхвърлят 

границите на затворническия, на базата на националните и 

международните стандарти, а преди всичко да се възползват от 

възможностите на мандата си и да се превърнат в катализатори 

на промяна, както по отношение на нормите, така и на практиките. 

За да успеят в това начинание, НПМ трябва да предприемат 

систематичен подход134, за да бъдат ефективни в действията си 

в посока на намаляването употребата на изолацията и подкрепата 

за правата и гаранциите, свързани с тях. 

На практика прилагането на такъв подход би означавало също и 

изследване на основните причини за поставянето в изолация, 

както и търсенето на алтернативни решения. 

За да придобием по-широко разбиране по въпроса, нужно е да се 

запитаме за какво точно се използва единичната изолация. За 

тази цел НПМ могат да започнат да проучват следните въпроси: 

• Използва ли се като административен инструмент за 

справяне с „проблематични“ затворници? 

• Използва ли се за адресиране на проблеми с недостига 

на персонал? 

• Дали не е лесна алтернатива на необходимостта да се 

защитят затворници в ситуации на уязвимост, вместо по-

сложните решения, които тези случаи налагат? 

• Дали се използва като средство за наказание за 

нарушения на затворническия правилник? 

Систематичният подход също предполага, след разкриване на 

причините за поставяне в изолация, предприемането на действия 

и предлагането на алтернативни решения. За да се намали 

използването на единичната изолация, НПМ следва да се 

запитат, и да отправят този въпрос към затворническата 

администрация – дали има алтернативни решения на този режим 

и по-конкретно: 

 
• Има ли по-щадящи мерки, които да се използват за 

справянето със затворници, за които е преценено, че 

могат да причинят сериозна вреда на останалите или 

 
134 Вж. “A systemic approach to human rights practice”, Moritz 
Birk and Walter Suntinger, in Neuer Wissenschaftlicher, Verlag 
2019. 
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представляват сериозен риск за безопасността и 

сигурността в затвора? 

• Има ли алтернативни начини да се адресира недостига 

на персонал, без да се стига до употребата на единична 

изолация? 

• Има ли други възможности, които да заместят 

поставянето в изолация с цел защита или по 

здравословни причини? 

• Има ли и други санкции, които биха могли да се обмислят 

в случаите на изолация по дисциплинарни причини? 

 
Намаляването на използването на изолацията може да бъде 

постигнато и чрез предлагането на алтернативи, които да са 

резултат от споделени действия между всички участници. 

 

Изолацията изисква специално внимание. Международните 

стандарти, които разглеждаме в този наръчник, са инструменти за 

действие в ръцете на НПМ. В същото време НПМ могат да 

разработят и свои собствени стандарти, както и да задълбочат и 

детайлизират онези аспекти, които са донякъде двусмислени при 

международните стандарти. НПМ могат да използват 

международните стандарти, за да окуражават промени в 

законодателството, които да го приближат към тези стандарти. 

 

4.1.1. Предизвикателства пред 

мониторинга на затворите във връзка със 

SARS-CoV-2 (Ковид-19) 

Коронавирусът (Ковид-19) налага нови предизвикателства пред 

затворническите системи и мониторинга на затворите. По време 

на последните срещи с НПМ и други експерти, които се проведоха 

като част от проекта, се набелязаха две различни проблематични 

сфери. 

 

Едната от тях е, че Ковид-19 е променил няколко аспекта на това 

как НПМ извършват мониторинг на условията в затворите. За да 

приложат на практика принципа „не наранявай“, много НПМ 
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решиха да ограничат или изцяло да прекратят посещенията си в 

затворите, а в някои от случаите те просто не са били допуснати 

от затворническите администрации. Това е означавало търсене 

на алтернативни начини да се провежда мониторинг върху 

ситуацията в пенитециарните институции и други места за 

лишаване от свобода. Например някои НПМ са използвали 

инструмента на конфиденциалните телефонни обаждания до 

персонал и задържани, за да могат да преценят ситуацията в 

затвора. Други НПМ са продължили да осъществяват 

мониторингови посещения, като същевременно са предприели 

защитни мерки против разпространението на вируса, като 

например тестове за всички членове на делегацията, както и 

употребата на лични предпазни средства, включително и на 

защитни костюми. Друго решение е да се провеждат интервюта 

със затворници в стаите, предназначени за срещи с адвокати. 

Това решение, въпреки че не е позволило мониторинг на 

условията в затвора, е позволило на НПМ да получи информация 

и оплаквания от задържани, като същевременно е предпазило 

тяхното здраве. 

 

Вторият проблематичен момент, който беше очертан е, че 

употребата на единичната изолация със здравно-превантивни 

цели се е повишила и че в някои случаи задържаните дори не са 

имали възможност да ползват душ, да излизат навън, да се 

срещат с адвоката си или да се възползват от всички процедурни 

защитни механизми. Освен това за НПМ, този тип затворници са 

най-недостъпните в този момент. В някои от случаите, 

мониторингови делегации са посетили затворниците, екипирани в 

специални защитни костюми, въпреки че те затрудняват 

провеждането на конфиденциални разговори. 

През последните месеци няколко правозащитни организации135 

излязоха с позиции или издадоха наръчници, свързани с 

 
135 СЗО (WHO) публикува временни насоки за това как да се 

процедира с Ковид-19 в затворите и други места за лишаване 

от свобода, достъпни на англ. ез. тук: 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/preventing-

covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-

authorities; Службата на върховния комисар на ООН по 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
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положението на лишените от свобода. Например ЕКПИ в неговата 

Декларация за принципите от 20-ти март,136 напомни на всички 

заинтересовани страни за абсолютната забрана на изтезанията и 

малтретирането и препоръча на мониторинг организациите да 

„вземат  всички мерки, за да гарантират спазването на принципа 

„не наранявай“, особено що се отнася до по-възрастни лица, както 

и лица със съпътстващи заболявания.“ Що се отнася конкретно до 

използването на единичната изолация, ЕКПИ отбелязва в 

принцип 8, че „в случаите на изолация или поставяне под 

карантина на задържан, който е заразен или се подозира, че е 

заразен от вируса SARS-CoV-2, на засегнатия трябва 

да бъде предоставена възможност за значим 

човешки контакт всеки ден.“ 

 
правата на човека, Общата програма на ООН за борба срещу 

ХИВ/СПИН, Службата на ООН по наркотиците и престъпността 

и СЗО излязоха със съвместна декларация с цел спешно да 

привлекат вниманието на политическите лидери към 

повишената уязвимост на затворниците и други хора, лишени 

от свобода по време на пандемията от Ковид-19, като ги 

призоват да предприемат всички подходящи здравни мерки по 

отношение на уязвимите групи, достъпни на англ. ез. тук: 

https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-

19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf; ППИ (SPT) 

излезе със становище, включващо мерки, които властите да 

предприемат относно всички места за лишаване от свобода, 

за справяне с Ковид-19, както и мерки, които да се 

предприемат от НПМ по време на техния мандат на 

мониторинг, достъпни на англ. език тук: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceState

PartiesCoronavirusPandemic2020.pdf. 
136 CPT, Statement of principles relating to the treatment of persons 

deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease 
(COVID-19) pandemic, 20 March 2020, достъпна на англ. ез. тук:  
https://rm.coe.int/16809cfa4b. През юли ЕКПИ (CPT) излезе с 
Follow-up statement regarding the situation of persons deprived of 
their liberty in the context of the ongoing COVID-19 pandemic, 
достъпна на англ. език тук: https://rm.coe.int/16809ef566. 

https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/20200513_PS_COVID_and_Prisons_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://rm.coe.int/16809cfa4b
https://rm.coe.int/16809ef566
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Наскоро в Последващо становище137, Работната 

група към Съвета за пенологично сътрудничество 

посочи, че заради негативните последици от 

единичната изолация „този тип изолация, поради 

хигиенни и здравословни причини, трябва да бъде 

придружена от балансиращи мерки, като повишаване 

на броя на безплатните телефонни обаждания, 

достъп до книги и други материали за четене, 

телевизия и други медии, килийно образование, 

физическа активност, развлекателни дейности и 

други. Периодите на единична изолация трябва да 

бъдат прекратени незабавно след отпадането на 

причините за тяхното налагане.“ 

4.2. Подготовка на посещението 

Специфичният характер на мониторинга на единичната изолация 

изисква набавянето на възможно най-широк набор от 

информация преди провеждането на самото посещение. За някои 

НПМ предварителният анализ на данни е по-лесен процес, 

отколкото за други. Италианският НПМ например, има директен 

достъп до централизираната система на пенитециарната 

администрация, където са събрани данните от всички 

пенитециарни институции в страната. По този начин за 

италианския НПМ е лесно да проучи броя на дисциплинарните 

мерки, които се прилагат във всеки един момент, както и онези, 

които са били приложени в миналото. Може да се проследи 

тяхната продължителност и вид (тип режим и сектор, както и броя 

на хората поставени там), броя на проблемните случаи и техния 

 
137 Работна група към Съвета за пенологично сътрудничество на 
Съвета на Европа, Follow-up Covid-19 related statement by the 
Council for Penological Co-operation Working Group, 14 October 
2020, достъпна на англ. език тук: https://rm.coe.int/pc-cp-2020-10-e-
rev-follow-up-to-pc-cp-wg-statement-covid-19/16809ff484. 
  
 

https://rm.coe.int/pc-cp-2020-10-e-rev-follow-up-to-pc-cp-wg-statement-covid-19/16809ff484
https://rm.coe.int/pc-cp-2020-10-e-rev-follow-up-to-pc-cp-wg-statement-covid-19/16809ff484
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вид, които са били наблюдавани преди посещението. Когато НПМ 

нямат директен достъп до тези данни, те биха могли да ги изискат. 

Такъв е случаят с френския НПМ, който ги изисква по имейл преди 

провеждането на посещението. Датският НПМ, в седмиците преди 

посещението, изисква от затворническата администрация да 

изпрати данни от затвора, както и доклади от различните 

експерти, работещи на място, за да получи по-добра представа за 

динамиката в затвора. От една страна това позволява на 

институцията да се подготви за посещението, но от друга 

изключва възможността за провеждането на изненадващи 

посещения. 

Данните, предоставени от затвора, заедно с информацията от 

докладите на ЕКПИ или други правозащитни организации, както и 

НПО, в допълнение с информацията от затворниците или техните 

семейства, може да спомогне за идентифицирането на „сиви 

зони“, в които се прилага неформална единична изолация. На 

базата на всички тези данни, някои НПМ подготвят резюмета, 

които носят със себе си по време на посещенията. В допълнение 

към резюметата, обичайно е за някои НПМ (напр. италианския) да 

използват контролни списъци, разделени на параграфи, 

съответстващи на отделните елементи, подлежащи на 

мониторинг (условя в килиите, душове, процедурни защитни 

механизми, медицинско наблюдение, значими контакти, 

проблемни случки и т.н.), като до всеки елемент е отбелязан 

основния правен стандарт. 

На последно място, датският НПМ посочи като добра практика да 

се предвиди разнообразен екип от хора за тези посещения – да се 

включат експерти по право, медицина, човешки права и други 

специалисти, които да допринесат да се погледне на всеки въпрос 

от различна гледна точка. 
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4.3. Посещението138 

4.3.1. Незабавно посещение на секторите 

за изолация 

Няколко НПМ споделиха, че обикновено започват мониторинг 

посещенията от секторите за изолация. В някои случаи 

делегацията се разделя на два екипа: единият се отправя 

директно към секторите за изолация, докато другият провежда 

интервю с директора на затвора. Други НПМ, за да получат 

представа за всички изолирани затворници, дори онези, които 

официално не се водят изолирани, изискват от директора списък 

на всички, които са държани сами в килия за период от 22 часа 

или повече на денонощие. 

В много от случаите информацията, която е довела до мониторинг 

на конкретни аспекти от единичната изолация, идва от изолирани 

затворници, с които НПМ се срещат, дори по време на 

посещението те да не са вече изолирани. В тези случаи е добра 

практика първоначално да се изиска от администрацията на 

затвора списък на всички затворници и тяхното местоположение 

в институцията. След това НПМ може да интервюира затворника, 

от когото е получена първоначалната информация, заедно с 

други, така че принципът на интервюиране да изглежда 

произволен и да не застраши с последваща репресия съответния 

затворник. 

 

Друга добра идея, която може да се приложи, е да се изиска 

вътрешния правилник на секторите за изолация, ако има такъв. 

 
138 Сред добрите практики на НПМ може да се посочи 
ръководството, изготвено от НПМ на Обединеното Кралство (за 
различните НПМ делегации на страната) за мониторинг на 
единичната изолация. Ръководството обхваща различни видове 
изолация, но специално внимание е отделено на затворническата 
изолация. 
UK National Preventive Mechanism, Guidance: isolation in detention, 
2017, наличен на англ. език тук: 
http://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/app/uploads/2017/02
/NPM-Isolation-Guidance-FINAL.pdf 

http://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/app/uploads/2017/02/NPM-Isolation-Guidance-FINAL.pdf
http://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/app/uploads/2017/02/NPM-Isolation-Guidance-FINAL.pdf
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По време на посещението би била добра практика за НПМ да 

получат достъп до всички части в сградата, дори и до онези, които 

изглеждат неизползвани. Нужно е да се проучат всички 

пространства, дори и празните, за да се разбере защо са празни 

и дали те не биха се използвали за неофициална изолация. 

 

4.3.2. Затворническа документация 

Първата стъпка в установяването на проблемни аспекти, 

свързани с изолацията, е проучването на затворническата 

документация на различните сектори, проблемни случки, 

дисциплинарни мерки, медицински досиета (колективни и 

индивидуални), както и личното досие на задържания, заедно с 

плана му за излизане от режима на изолация и реинтеграцията му 

с общата затворническа популация (ако има такъв). За да получат 

обща картина за миналото на пенитенциарната институция, много 

НПМ проучват извадка от минали случаи на изолирани 

затворници. Някои НПМ изследват последните случаи или онези, 

които са били изолирани най-продължително, а други изучават 

случаите от миналата година. 

 

Проучването на затворническата документация разкрива 

средната продължителност на изолационните мерки. В случая 

с дисциплинарната единична изолация, това дава възможност да 

се прецени разликата между средната продължителност на 

мярката и максималната продължителност, заложена в закона (в 

много от случаите затворническата администрация решава да 

наложи максималната продължителност, позволена от закона, 

без да следва каквито и да било критерии за пропорционалност). 

Документацията позволява да се установи наличието на 

последователни дисциплинарни изолационни мерки, които де 

факто водят до удължена изолация. Някои от НПМ посочиха 

наличието на аномалии. Например регистрите са показали, че 

има задържани, поставени в изолация преди да има издадена 

официална дисциплинарна заповед, която при издаването ѝ само 

потвърждава периода, който задържаният вече е изтърпял в 
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единична изолация, като по този начин тя формално се 

легитимира. 

Относно мониторинга на значимите социални контакти, които 

всеки изолиран затворник би трябвало да поддържа, от 

документацията на изолационния сектор (ако такава е налична), 

би трябвало да е възможно да  се прецени кой е имал достъп до 

сектора и за колко време, след което да се разпитат тези хора за 

вида на контактите, които са имали с изолираните затворници. 

Сред тях би трябвало да има лекари, за които регистрите 

посочват честотата и продължителността на посещенията. Някои 

НПМ информираха, че не само такива посещения не се 

осъществяват ежедневно, както изискват международните 

стандарти, но понякога дори националното законодателство не се 

зачита относно честотата на посещенията при изолираните 

затворници. 

Затворническата документация също би могла да даде индикации 

за възможно малтретиране или насилие, които изискват 

последващо разследване. Един от НПМ сподели за случай, при 

който одеяло е било донесено на затворник в сектора за изолация 

три дена след началото на изолационната мярка. Било е 

необходимо разследване, за да се установи дали задържаният не 

е разполагал с одеяло до този момент или е помолил за 

допълнително одеяло. 

Друг НПМ съобщи за случай с изолиран затворник, чието име е 

било записано до престъплението, за което е бил задържан, което 

би могло да се интерпретира като възможна комуникация 

между служителите с цел да упражняват тормоз над 

задържания. 

В някои от случаите НПМ проучват медицинските досиета на 

изолираните затворници. Това дава възможност да се прецени до 

каква степен медицинският персонал препоръчва изолация в 

отговор на опити за самоубийство или случаи на самонараняване. 

Това е напълно неприемливо решение на проблема, тъй трябва 

да се предостави повече подкрепа на задържани, които проявяват 

депресивни състояния, вместо да им се отнема достъпа до 

дейности и човешки контакти. Документацията трябва да съдържа 

мерките, които са предприети, за да се адресира проблема със 

самонараняванията и опитите за самоубийство (дали е 

предприета мярката и кога, и защо не е имало друго разрешение 

освен единичната изолация). 
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Проучването на затворническата документация може да отговори 

на следните въпроси: 

• Каква е средната продължителност на мерките за 

изолация? 

• Предприемани ли са последователни дисциплинарни 

мерки? 

• Имали ли са изолираните възможност за значими 

социални контакти? 

• Имали ли са изолираните достъп до лекар в съответствие 

с международните стандарти? 

• Документацията дава ли информация за внасянето на 

специфични предмети в килиите за изолация, което би 

могло да бъде индикация за унизително отношение 

(например забавяне на предоставянето на одеяло)? 

• Дали медицинските досиета информират за 

използването на единичната изолация като средство 

против самонараняване и опити за самоубийство? 

 

Важно е също така да се установи акуратността на 

затворническата документация, когато това е възможно. 

 

4.3.3. Интервюта 

Мониторингът на единичната изолация не може да бъде проведен 

ефективно без да се интервюират затворници. За да се избегне 

риска от последващи действия на отмъщение от страна на 

затворническата администрация, няколко НПМ обикновено 

интервюират всички (или почти всички) затворници, подложени на 

единична изолация. За да се открие затворник, който е споделил 

ценна информация в миналото, но вече не се намира в  изолация, 

италианският НПМ е установил добрата практика да се поиска от 

директора списък на всички задържани в институцията и тяхното 

местонахождение, за да не се застраши конкретния затворник 

като се пита за неговото местонахождение. 

Интервютата могат да отнемат значително време, но е важно те 

да не се претупват. НПМ, с които разговаряхме, споделиха, че са 

отделяли средно по половин час на всяко интервю. 
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В повечето случаи интервютата се провеждат от двама души, като 

единият си води бележки, а другият говори. Обикновено протичат 

по следния начин: членовете на делегацията се представят в 

лично качество, както и с работата и мисията на НПМ, като 

информират затворника, че всичко което сподели по време на 

интервюто ще остане напълно конфиденциално. Не се задават 

въпроси за причините, поради които човекът е задържан, освен 

ако той не ги разкрие сам. 

Когато интервюто се провежда в килията, която затворникът 

обитава (напр. изолационна килия), могат също да се отбележат 

и условията там. Интервютата могат да се провеждат и в други 

подходящи помещения. Затворниците не бива да са ограничени 

или разделени от интервюиращите от каквито и да било прегради 

(напр. решетки или стъкло). 

 

В първата част на интервюто някои НПМ подхождат с отворени 

въпроси, за да позволят на затворниците да споделят онова, 

което те считат за най-важно. В последствие НПМ започват да 

задават конкретни въпроси, за да получат информация за 

различните аспекти на единичната изолация, като например: 

• Как протичат медицинските прегледи; 

• Материалните условия в килиите; 

• Режима, който се прилага спрямо тях (ежедневна 

физическа активност на открито, медицинска помощ, 

тютюнопушене, лични вещи…) 

• Дали знаят колко дълго ще продължи изолационната им 

мярка; 

• Какви контакти имат с персонала на затвора (и как се 

отнасят те с изолирания затворник), членове на 

семействата им и техния адвокат (за да се преценят 

значимите им социални контакти); 

• Дали знаят за механизъм за подаване на жалби и как 

точно работи; 

• Дали са имали възможност да се защитят по време на 

дисциплинарното изслушване; 

• Дали са били обект на малтретиране или посегателства 

и дали знаят за други изолирани затворници, които са 

били; 

• Как се чувстват и дали мислят, че единичната изолация 

се отразява на психичното и физическото им здраве. 
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Що се отнася до интервютата с персонала, добра практика, 

която се очерта е НПМ да провеждат групови срещи с персонала 

без присъствието на директора, и в този контекст да обсъждат 

всякакви наболели въпроси относно изолацията, като 

същевременно се търсят алтернативи на тази мярка. Друга добра 

практика, която се спомена по време на онлайн конференцията за 

представянето на наръчника, е да има индивидуални срещи с 

членове на персонала (от всякакъв ранг и позиция). В 

действителност една среща на четири очи (дори в непринудена 

среда), би могла не само да предразположи човек към повече 

откровеност, но и да осветли динамиката в затвора, как той се 

управлява, както и да достигне до ценна информация, която по 

друг начин не би могла да бъде получена. Една непринудена 

обстановка спомага да се създаде и атмосфера без 

конфронтация и дух на сътрудничество, които да допринесат по-

добре да се разберат проблемите, с които се сблъскват 

персонала и затворниците по отношение на единичната изолация. 

Един НПМ също сподели, че директорът на затвора също би 

могъл да посочи членовете на персонала, които да се 

интервюират, за да провокира у тях чувствителност към темата за 

единичната изолация. 

Интервюирането на свещеника на затвора също е много важно, 

тъй като той би могъл да бъде ценен източник на информация за 

откриването на проблеми. 

 

Като цяло интервютата с персонала биха могли да извадят на 

светло скритите причини за употребата на единичната изолация, 

като например: 

• Управление на конфликти 

• Недостиг на персонал 

• Вътрешно-затворническо насилие 

• Подценяване на здравословните последствия 

• Възприета нагласа за липса на алтернативи на 

единичната изолация. 
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4.3.4. Мониторинг на ефектите на 

единичната изолация върху затворниците 

Както беше илюстрирано до тук, изолацията има особено вредни 

ефекти върху хората, подложени на нея. Ако НПМ не може да 

посети изолационните сектори с помощта на медицински 

специалист (макар и да е желателно такъв винаги да се включва 

в делегациите на НПМ), обикновено е възможно да се разпознаят 

някои от признаците, които свидетелстват за влошаване на 

физическото и психичното състояние на задържания, които могат 

да се наблюдават в различна степен и по различно време, в 

зависимост от характеристиките на личността. 

 

По време на разговора със задържаните е важно да се обърне 

внимание дали те проявяват някои от симптомите, характерни за 

единичната изолация139, (виж публикациите за повече 

подробности за ефектите на единичната изолация). Някои 

затворници могат да демонстрират тези ефекти по доста 

драматичен начин, докато при други те са едва доловими: 

 

• Затруднение да се поддържа зрителен контакт (напр. 

човекът е свел поглед, докато разговаря с 

интервюиращия) 

• Уклончив контакт (задържаните избягват контакт) 

• Забавени отговори (след зададен въпрос, затворникът 

мълчи няколко секунди преди да отговори) 

• Несигурни отговори (интервюираният не е уверен дали 

това, което казва е вярно или точно) 

• Затруднение в намиране на думите, за да се изразят 

• Емоционална нестабилност 

• Ограничени движения на тялото (напр. предимно 

гледащи надолу) 

 
139 Pétur Hauksson, Working towards harmonized detention standards 
in Europe – the role of NPMs, Rome workshop on solitary confinement, 
Rome, via IV November 149, 27-28 January 2020. 
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• Натрапчива фиксация в дребни неща (това е нещо, което 

се наблюдава при нелечимо болни хора) 

• Човекът изглежда „пречупен“ и неспособен да 

функционира нормално. 

 

Доктор от датската Асоциация ДОСТОЙНСТВО също посочи, че 

ако интервюто се провежда в килията, би било полезно да се 

забележи дали: 

• Килията е подредена 

• Завесите са спуснати дори през деня 

• Задържаният изглежда депресиран 

• Току що е станал от леглото или е спял до скоро 

• Е облечен или е все още по пижама 

• Затворникът изглежда чист или издава признаци за липса 

на лична хигиена. 

 

4.3.5. Ефективност на процедурните 

гаранции 

Един въпрос, на който задължително трябва да се обърне 

внимание, е фактическата възможност на изолирания затворник 

да участва в процеса на вземане на решение за изолационната 

мярка. В случаите, когато мярката е дисциплинарна, 

присъствието на адвоката на задържания трябва да е 

гарантирано, както го налагат международните стандарти. НПМ 

могат да установят колко често адвокатите присъстват и до колко 

организацията на дисциплинарната процедура позволява да се 

осигури тяхното присъствие. За да проследят дали правото на 

достъп до адвокат в дисциплинарните процедури реално се 

зачита, на практика някои НПМ упражняват мониторинг върху 

всички дисциплинарни комисии, както и върху комисии, които 

решават за изолация по недисциплинарни причини, по време на 

мониторинг посещението. 

По време на интервютата НПМ трябва да попитат задържаните, 

дали са наясно с възможността да обжалват решението да бъдат 

изолирани, както и да проверят до каква степен задържаните имат 

достъп до тези процедури. 
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Проблемен аспект, който се открои в някои държави по време на 

семинара, е времето, нужно на комисията за да вземе решение за 

налагане на мярката. В някои от случаите се наблюдава 

прекалено дълго забавяне. Една от последиците би могла да 

бъде, че затворникът бива изолиран за определен период от 

време и след като той изтече, тази мярка бива потвърдена от 

комисията. В други случаи дисциплинарната мярка за изолация се 

налага дълго, след фактите, които са били първопричина за 

нейното налагане. В един от случаите, дължината на процедурата 

и високият брой дисциплинарни мерки, наложени в една 

институция, са довели до това случаите да бъдат обсъждани в 

дисциплинарната комисия шест месеца след извършените 

нарушения на правилата, както и след налагането на мярката за 

изолация. Де факто се наблюдава мярка за изолация с такава 

процедура, която не позволява никаква защита за съответния 

потърпевш затворник. 

НПМ също трябва да провери дали поставения в 

единична изолация е бил информиран за съответното 

решение в писмена форма, както и за възможността 

да го обжалва, и дали на практика той може да го 

обжалва. 
 

 

4.3.6. Материални условия 

Всички интервюирани НПМ подчертаха проблема с материалните 

условия, в които се осъществява изолацията. Те винаги се оказват 

значително по-лоши от условията в останалите на части на 

пенитециарната институция. 

 

Най-отблизо наблюдаваните аспекти са: 

• Честотата и продължителността на достъпа до чист 

въздух (трябва да е най-малко за час на денонощие); 

• Наличието на външно пространство, където 

затворниците да извършват физическа активност, 

наличието на защита от метеорологичните условия, както 
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и липсата на прегради, които да закриват гледката към 

небето в тези пространства; 

• Наличието на маса, стол, легло, санитарен възел и 

достатъчно светлина и въздух в килията; 

• Размерът на килията; 

• Възможността да се извика член на персонала от 

килията; 

• Достъп до книги и други материали за четене; 

• Достъп до същата храна, хигиена и условия в килията, 

като останалите затворници; 

• Въпреки, че международните стандарти изискват килиите 

да имат достъп до естествена светлина, ако в една 

изолационна килия няма такъв достъп, някои НПМ питат 

как затворниците могат да съдят за хода на времето 

(както и дали имат достъп до часовник). 

 

 

4.3.7. Роля на медицинския персонал 

Поради изключително сериозните последици, които единичната 

изолация има върху хората, подложени на нея, ефективното 

наблюдение от страна на медицинските власти в затворите е от 

решаващо значение. Много НПМ подчертаха, че в значителен 

брой от случаите, на лекарите им липсва нужното съзнание за 

ролята, която трябва да изпълняват. НПМ наблегнаха на нуждата 

от специфично обучение за лекарите, за да се засили тяхната 

роля. 

Първият проблем е свързан с посещението на доктор, което 

трябва да се извърши преди поставянето в изолация, за да се 

установи дали затворникът е в състояние да се справи с нея. НПМ 

установиха, че такова посещение много често не се случва. 

Втори проблем, който трябва да се провери от НПМ, е дали 

лекарите посещават всички затворници в изолация всеки 

ден. В някои от случаите, НПМ са установили, че това е валидно 

само за затворниците, които са изолирани по дисциплинарни 

причини. Ако националното законодателство не задължава да 

има такива ежедневни посещения, НПМ биха могли да помолят 

медицинския персонал да изпълнява основните си задължения. 
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Друг аспект, който подлежи на мониторинг, е начинът на 

протичане на посещенията. Те трябва да се провеждат в 

килиите, така че лекарят да може да прецени условията на 

пребиваване на преглеждания човек. Не бива да се провеждат 

извън сектора за настаняване, например в лазарета, нито извън 

килията, през стоманената врата. Често медицинските посещения 

се провеждат през прозорчето на вратата. Не може да има 

значимо общуване през това прозорче, тъй като по този начин не 

се гарантира неприкосновеността и конфиденциалността на 

посещението, а и най-общо казано е неуважително да се 

комуникира по този начин. 

Друг проблемен аспект (който би могъл да възникне от 

проучването на медицинските досиета на изолираните 

затворници и интервютата) засяга случаите, при които 

изолационните мерки са провеждани в т. нар. „меки“ килии (празни 

килии без мебелировка или само с дюшек на пода, които така са 

обезопасени срещу самонараняване). Тази форма на изолация е 

препоръчана от медицинския персонал в отговор на 

действия по самонараняване или опити за самоубийство. 

Това е напълно неадекватна мярка, тъй като би следвало да има 

конкретна процедура за справяне със задържани в риск от 

самоубийство или самонараняване. Трябва да се предостави 

повече подкрепа на този вид затворници, както и повече 

възможности за контакти с другите, вместо те да бъдат напълно 

лишени от човешки контакти. 

Един НПМ отбеляза, че е трудно да се упражнява мониторинг 

върху посещенията на медицинския персонал, тъй като няма 

конкретни насоки за формата на посещението, колко дълго да 

трае то или какви въпроси трябва задава медицинското лице. 

Посещението от лекар със сигурност трябва да представлява 

значим човешки контакт, защото това е единственият начин да се 

прецени здравословното състояние на един човек. Лекарите 

трябва да отделят достатъчно време да си поговорят както трябва 

с изолираните затворници, а не само да отворят вратата, да 

попитат как са и да си тръгнат. Тъй както общуването с някои 

затворници може да отнеме по-дълго време, отколкото се очаква, 

не би могло да се посочи минимално времетраене за едно 

посещение. 
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Мониторингът на медицинските посещения при изолирани 

затворници трябва да отговори на следните въпроси: 

• Имало ли е медицинско посещение преди налагането на 

мярката за единична изолация? 

• Посещенията извършват ли се всеки ден? 

• В килията ли се провеждат посещенията? 

• Съществуват ли „меки“ килии? Препоръчват ли лекарите 

изолация в „мека“ килия, като начин да се предотврати 

самонараняване или самоубийство? 

• Достатъчно дълготрайни ли са били посещенията? 

 

 

4.3.8. Значими човешки контакти и връзки 

с външния свят 

Друг аспект, подлежащ на мониторинг, е възможността на 

изолираните затворници да имат значими човешки контакти. 

Значим човешки контакт е истински разговор между двама души, 

при който и двамата помнят какво са си казали. Комуникиращите 

са на едно и също ниво на очите и разговорът е истинско 

общуване. 

Регистрите на сектора за изолация обикновено показват кой влиза 

и за колко време. Интервютата със задържаните и персонала 

позволяват тези данни да се проверят. 

Съществува проблем със затворниците чужденци, които не 

владеят общ език с персонала и съответно имат трудности да 

осъществят значими човешки контакти. Нужно е администрацията 

да намери подходящи решения на този проблем – например да се 

използват преводачи или видео или телефонни преводачески 

услуги. 

 

Ако задържаните нямат желание да общува с персонала, то не е 

възможно да се наложи значим социален контакт. В същото време 

е важно да се разберат причините за отказа от общуване. Един 

НПМ предположи, че може да има няколко причини, като 

например натиск от другите затворници или страх. Ако е възможно 
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да се смени персонала в изолационните сектори, това трябва да 

се предприеме с цел запазване на здравето на задържания. 

 

Що се отнася до комуникацията с външния свят, важно е НПМ да 

се уверят дали по време на изолация затворникът може да 

поддържа комуникация с адвоката и семейството си. Правото на 

комуникация с външния свят не бива автоматично да се отнема, 

само защото затворникът е изолиран. Това трябва да бъде 

оправдано единствено, ако е свързано със заплаха за сигурността 

на затвора. Правото на комуникация с адвокат не може да бъде 

предмет на никакви рестрикции, независимо от случая. 

 

Дефиниции за значим човешки контакт 

 

Групата Есекс, състояща се от Международна наказателна 

реформа (Penal Reform International) и Центъра за човешки права 

към Университета в Есекс, установиха, на базата на „съответните 

документи от международните правозащитни органи“, 

характеристиките, които трябва да притежава значимия човешки 

контакт: 

  

„Терминът се използва, за да опише количеството и 

качеството на социалното общуване и психологическото 

стимулиране, от които се нуждаят човешките същества за 

да съхранят психичното си здраве и благосъстояние. 

Такова общуване изисква  човешкият контакт да е лице в 

лице и непосредствен (без физически бариери) и да не 

бъде мимолетен или инцидентен, а да представлява 

пълноценна съпричастна комуникация. Контактите не 

трябва да се ограничават само с такива, свързани със 

затворническото ежедневие, или с такива, които са част 

от наказателно разследване или медицински нужди.“140 

 

Някои юрисдикции са възприели собствени дефиниции. Например 

на 29 юни 2017 г. ирландският министър на правосъдието и 

 
140 Penal Reform International and the Essex Human Rights Centre, 
Essex paper 3: Initial guidance on the interpretation and 
implementation of the UN Nelson Mandela Rules, February 2017, 
достъпно на: https://rm.coe.int/16806f6f50, pp. 88-89. 

https://rm.coe.int/16806f6f50
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равенството, Чарлз Фланагън, въведе в Затворническите правила 

дефиниция за значим човешки контакт като „общуване между 

затворник и друг индивид на достатъчно близко разстояние, 

позволяващо и двамата да комуникират под формата на 

разговор“.141 

 

 

4.3.9. Камери за видеонаблюдение (CCTV) 

Камерите за видеонаблюдение често създават илюзията за 

упражняване на пълен надзор. Тяхната употребата обаче не 

означава, че затворника е държан под наблюдение или 

обгрижван. Понякога видеонаблюдението води до това 

затворникът да има още по-ограничено общуване с персонала, 

защото погрешно се приема, че нуждата физически надзор 

отпада. По тази причина трябва да се промени начина, по който 

се използва видеонаблюдението понастоящем. Друг проблем 

произтича от факта, че много често задържаният, наблюдаван с 

камера, не участва във вземането на решението за това. 

Видеонаблюдението е по-често срещано в частните затвори, 

защото то им позволява да оперират с по-ограничен на брой 

персонал. Въпреки това, камерите не могат да бъдат заместители 

на персонала. Важно е да ги има в коридорите и общите части, но 

когато се използват в килиите, това нарушава правото на лично 

пространство на затворника и може да направи единичната 

изолация дори по-вредна, отколкото е. Случаите, при които е 

приемливо да има видеонаблюдение в килиите са много 

ограничени и обикновено са свързани с нуждата да се предпази 

задържан в риск от самонараняване. Дори в тези случаи обаче, 

камерите трябва да се използват за кратък период от време, да 

не обхващат всички части от килията и да позволяват лично 

 
141 Irish Penal Reform Trust, Minister introduces Amendment to 
Prison Rules: “Meaningful Human Contact”, 7 July 2017, достъпно 
на: https://www.iprt.ie/latest-news/minister-introduces-amendment-to-
prison-rules-meaningful-human-contact/. 

 

https://www.iprt.ie/latest-news/minister-introduces-amendment-to-prison-rules-meaningful-human-contact/
https://www.iprt.ie/latest-news/minister-introduces-amendment-to-prison-rules-meaningful-human-contact/


80 
 

пространство на затворника поне в санитарния възел (или най-

малкото това пространство да се замъглява). 

 

 

4.4. Последващи действия  

 
Последващите действия от различен тип, представени по време 

на семинара в Рим за единичната изолация, и по време на 

интервютата с НПМ, подхождат от различни ъгли, за да 

идентифицират и да адресират многото проблеми, установени по 

време на посещенията в затворите. 

 
Първото последващо действие е отзива от посещението (и 

последващия доклад). По този въпрос няколко НПМ подчертаха 

важността на искането за отзиви не само от директора на затвора, 

но също и от другите служители. Важно е те да се включат в 

механизма за отчетност, тъй като това повишава осъзнаването на 

факта, че тяхната дейност е свързана с основните права на 

задържания, чийто живот и благосъстояние временно е поверен 

на тях. Ако НПМ са открили нередности и са ги споменали устно 

на директора, би било добре, при възможност, те да се върнат в 

затвора за кратко посещение при съответния затворник, за да се 

провери дали е имало репресия срещу него в последствие. 

 

От съществена важност е откритата комуникация със 

затворническата администрация. Първата форма на комуникация 

се провежда благодарение на препоръките, които НПМ могат да 

отправят в края на всяко посещение или доклад. Някои НПМ 

адресират препоръките си до конкретните затвори, други към 

директора на затворническата администрация. Втората практика 

има предимството, че дава възможност да се предприемат 

промени в пенитенциарните институции, които не са били 

посетени от НПМ, но имат сходни проблеми с онези, повдигнати 

от НПМ при конкретните посещения. В действителност 

централната затворническа администрация може да издаде 

заповед до всички пенитенциарни институции, за да адресира 

конкретен проблем. Участниците на семинарът в Рим осъзнаха 
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нуждата да се отправят амбициозни, но реалистични препоръки, 

за да не изглеждат откъснати от реалностите, пред които се 

изправя администрацията. Участници в семинара подчертаха, че 

там където е необходимо да се адресира системен проблем 

(напр. прекалената употреба на единичната изолация и нуждата 

от търсене на алтернативи), сътрудничеството с 

пенитециарната администрация е от решаващо значение. 

 

Адресирането на тези системни проблеми би могло да е 

ефективно ако НПМ играе активна роля в обучението на 

затворническия персонал. На практика няколко от лошите 

практики свързани с единичната изолация, които нарушават 

стандартите за човешки права, не са непременно продукт на 

местното законодателство, а на разпространената култура в 

затворите. На места персоналът с свикнал с честата употреба на 

този инструмент и го счита за нормална част от затворническото 

ежедневие, вместо за изключение. 

 

За да може една култура на зачитане на човешките права да си 

проправи път сред персонала на затворите, и за да се гарантира 

минимално прибягване до изолацията, е належащо за (част от) 

персонала да има поне базово обучение в посока защита на 

човешките права. На този етап, общо погледнато, това е рядкост 

– културният и правен профил на различните компоненти от 

затворническия персонал са много разнообразни и обикновено те 

имат малка или никаква връзка със зачитането на човешките 

права. 

 

Предизвикателството за НПМ е да участват в изграждането на 

широка и споделена култура, ориентирана към зачитането и 

подкрепата на човешките права, в която всички аспекти и 

проблеми на единичната изолация са засегнати. Това означава 

участие в обучението на надзиратели, медицински персонал, 

обучаващ персонал и наблюдаващи съдии. Изолацията би могла 

да стане обект на конкретни обучителни модули, разработени от 

НПМ, както и тема на дискусии по време на семинари и 

конференции. Културните промени могат да доведат до 

намаляване на употребата на изолацията, дори и правната рамка 

да остане непроменена. 
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Действията, повишаващи осведомеността са друг начин да се 

предизвикат промени, свързани с единичната изолация. Такива 

действия биха били ефективни ако включват колкото се може 

повече хора и институции, ангажирани с този въпрос. Такива са 

докторите и съдиите, но също би могла да се информира и 

широката общественост, която е свързана с политиците, вземащи 

решения. По тази причина е важно да се посветят средства на 

комуникационни кампании, предлагащи съдържание във 

възможно най-достъпна форма, да се работи върху достъпността 

на уебсайтовете на НПМ, както и да се инвестира в използването 

на социалните мрежи. Би било полезно и да се информират 

журналистите – особено правните репортери.142 Конкретните 

тематични доклади, както и части, посветени на единичната 

изолация в годишни доклади, също са много ползотворни като 

начини да се привлече внимание към темата и да се адресират 

основните ѝ проблеми. 

 

За да бъдат действията ефективни и систематични, е нужна 

подкрепата на широка мрежа от участници, които могат да 

включват организации на гражданското общество (ОГО), които 

подкрепят човешките права в затворите. Освен, че могат да 

служат като източник на информация за НПМ, ОГО могат да бъдат 

и носители на промяната посредством стратегически съдебни 

действия пред националните и международните съдилища. 

Тяхното поле на действие е обособено, но допълващо към това 

на НПМ. Понякога „меките“ правни инструменти, като ЕПЗ, нямат 

конкретни ефекти, но решенията на ЕСПЧ, които обикновено са 

резултат от стратегически съдебни действия, могат да доведат до 

промяна. Мрежата може да включва и доброволци, здравни 

институции или професионални организации (като например на 

докторите или медицинските сестри), асоциации на магистратите, 

които наблюдават излежаването на присъдите, местните 

омбудсмани и синдикатите на надзирателите в затворите. Тези 

организации биха могли да информират за случаите на изолация, 

които са били пропуснати или не са достигнали навреме до 

знанието на НПМ. 

 

 
142 Например, в Италия журналистите са длъжни да 
участват в обучителни курсове всяка година. 
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На последно място, би могло да е полезно да се възприемат 

различни гледни точки, за да се предизвика промяна. Правата 

на затворниците могат да се адресират от гледна точка на 

затворническата администрацията или с оглед нуждата от повече 

персонал в затворите. Важно е да се обмисли до каква степен 

ограничаването на практиката за единична изолация може да 

доведе до подобряване на управлението на институцията, 

например що се отнася до повишаване на качеството в работата 

на персонала, рационалното използване на средства и др. Това 

може да накара затворническата администрация да погледне на 

изолацията като проблем и да се замисли за нейните 

първопричини. Например, там където има много дисциплинарни 

мерки, заради нарушения на затворническия правилник, които 

ограничават връзките с външния свят, осигуряването на по-добър 

достъп до средства за комуникация може не само да е начин да 

се защитят правата на затворниците, но също и способ да се 

подобри средата в затвора и като резултат и работната среда на 

персонала. 



Наръчник в помощ на националните превантивни 
механизми 
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