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V. ОПИСАНИЕ НА ЗОНИТЕ С ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ, МЕСТАТА ЗА 
ИЗОЛАЦИЯ И ДОЖИВОТНИТЕ КИЛИИ 
 
Наблюденията на БХК в местата за лишаване от свобода през последната година показват, че в 
системата все още няма унифицирана практика относно условията в зоните с повишена сигурност и 
килиите за изолации по чл. 76, б. “и” и “к,” чл. 85, чл. 85а и чл. 130 г от ЗИН.  
 
Унифицирана практика няма както за наличното обзавеждане в наказателните килии и достъпа до 
санитарните възли, така и за самото местоположение на наказателните килии. В повечето места за 
лишаване от свобода наказателните килии се помещават в зоната с повишена сигурност, но има и 
затвори, където наказателните килии са разположени в самите групи по коридори.   
 
В някои от затворите няма специално обособени килии за изолация по чл. 85 и 85а и по чл. 130г от 
ЗИН, а се използват едни и същи килии в зоната с повишена сигурност.  
 
Килиите на лишените от свобода с доживотна присъда във всички затвори се намират в зоните с 
повишена сигурност. В повечето затвори осъдените с доживотни присъди са настанени по един в 
килия и имат повече пространство от другите затворници, както и повече лични вещи. 
 
V.1 Зони с повишена сигурност в местата за лишаване от свобода 
 
Във всички места за лишаване от свобода (с изключение на затвора във Враца) зоните са обособени 
в отделни коридори и етажи, а в Бобовдол зоната даже е изнесена в отделна постройка.  
 
Лишените от свобода в зоната с повишена сигурност имат отделен режим, който не им позволява 
контакт с лишените от свобода от другите отряди по време на престой на открито, хранене и достъп 
до санитарните възли. Вратите на килиите в зоните са постоянно заключени.  
 
В повечето зони с повишена сигурност в местата за лишаване от свобода правилникът за вътрешния 
ред, както и минималните международни стандарти за третиране на лишени от свобода и 
Конституцията на Република България са окачени на табла в коридорите.  Предвид режима на 
постоянно заключени врати на килиите, лишените от свобода нямат свободен и постоянен достъп до 
тези документи. В затвора в Стара Загора, например, правилникът за вътрешния ред е закачен в 
помещението на надзорно-охранителния състав и лишените от свобода нямат никакъв достъп до 
него.  
 
V.2 Наказателни килии 
 
В повечето места за лишаване от свобода наказателните килии се намират в зоната с повишена 
сигурност. В затвора в Бобовдол те не са отделени, а са разположени на всеки етаж в сградата на 
общежитието. В затвора в Стара Загора те също не са в зоната с повишена сигурност (салон 2Г), а са 
обособени в коридор съвместно с приемна (салон 1Б). В затвора в Пловдив наказателните килии са 
разположени извън зоната за повишена сигурност. 
  
В по-голяма част от местата за лишаване от свобода наказателните килии нямат собствени 
санитарни възли, а извън часовете за ползване на тоалетна се използват кофи. Единствено в 
затворите в Белене, Бобовдол и Стара Загора и в ПДН в Бопйчиновци наказателните килии имат 
санитарен възел към самата килия, на постоянно разположение на изолираните в нея. По време на 
посещението на изследователи на БХК в наказателна килия в затвора в гр. Ловеч на 15.01.2003 г., 
кофата за тоалетна нужда е била пълна и мръсна.  
 
Като цяло условията в наказателните килии са по-лоши, отколкото в обикновените килии в местата 
за лишаване от свобода. Наказателните килии са малки по размер и в тях няма почти никакви вещи. 
Регламентацията на разрешените вещи и обзавеждането на наказателна килия се намира в Заповед 
за устройство и обзавеждане на наказателна килия и определяне вещите, които наказаните могат да 
държат при себе си, издадена от главния директор на ГДИН на 29.06.1995 г. Съгласно нея 
наказаните могат да разполагат със следните вещи – за периода от 1 май  до 15 октомври – по едно 
одеало само за през нощта, долно бельо, сако (куртка), панталон, шапка, чорапи, обувки, носна 
кърпа, кърпа за лице и сапун, четка и паста за зъби и за периода от  16 октомври до 30 април – освен  
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с гореизброените вещи още с по едно одеало и дълго палто (шинел). За този период едното одеало 
им се оставя и през деня.  
 
В наказателните килии не се допускат чаршафи от съображения за сигурността на изолираните в тях 
– предотвратяване на евентуални опити за суицид. В затворите в Бойчиновци и Плевен, в 
наказателните килии има маси, столове и шкафове, които са неподвижно закрепени за пода, отново 
от съображения за сигурност. В затвора в  Бобовдол има шкафчета за лични вещи в предверието на 
наказателните килии.  
 
Тревожен пример за лоши материални условия в наказателна килия представлява затворът в Ловеч, 
който изследователи на БХК посетиха по сигнал на лишен от свобода, изолиран в наказателна килия 
за срок от 14 денонощия, на 15.01.2003 година. При огледа бе установено, че наказателната килия е 
без стъкло на прозореца. Според персонала всички наказателни килии са без стъкла, като на 
прозорците са заковани непрозрачни найлони. В посетената килия найлонът беше скъсан и се 
развяваше от вятъра. На около 20 см. пред прозореца бе опъната ситна телена мрежа, която би 
трябвало да не позволява на лишения от свобода да достига до найлона. В долната си част мрежата 
бе разплетена, вероятно от лишени от свобода, които според надзирателите правят това, за да имат 
достъп до това, което им се подава отвън от другите лишени от свобода, по време на престоя им на 
открито – главно цигари, които не са позволени в наказателната килия. На пода на килията 
изследователите на БХК забелязаха цигарена угарка и кибритена клечка. Надзирателите споделиха, 
че колкото и често да се сменят стъклата на прозорците, лишените от свобода винаги ги чупят и 
затова практиката е да се поставя найлон. Но факт е, че найлонът беше скъсан, а в деня на 
посещението температурите бяха около -10, -15 градуса, а в наказателните килии температурите не 
бяха много по-високи от външните.  
 
В наказателните килии в затвора в Ловеч има радиатори, но топлоподаването се извършва по 
график, само за няколко часа в денонощието – предимно сутрин и вечер. При липсата на стъкла на 
прозорците не е възможно в наказателните килии да се поддържа необходимата за по-дълъг престой 
температура. Според правилника за вътрешния ред на лишените от свобода, изолирани в 
наказателна килия през деня се позволява само по едно одеало, а през зимните месеци през нощта се 
полага и второ. Според лишения от свобода, който в момента на посещението на БХК изтърпяваше 
наказание в килията, одеалата, които им се раздават са много тънки и са детски по размер 
(дължината им е не повече от 150-160 см). Тези одеaла не могат да компенсират ниските 
температури в килиите.  
 
В наказателните килии на затвора Ловеч, на около 70 см. от вратите, по цялата ширина на стаята е 
монтирана решетка, която се заключва. Според служителите на затвора това е направено с цел 
осигуряване безопасността на охранителния персонал. Електрическите крушки, които осветяват 
килиите, са монтирани над вратите и описаните по-горе решетки не позволяват на лишените от 
свобода да достигат до тях. За допълнителна безопасност, електричеството в зоната с повишена 
сигурност в затвора в Ловеч е 36 волта, а не 220.  
 
Вътрешното обзавеждане на наказателните килии в затворите в Ловеч, Бургас, Враца, Пловдив, 
София е идентично. Състои се от дървен подиум, с височина около 25 см., разположен по цялата 
ширина на помещенията. Върху него обикновено има дюшек и одеало, които са износени, захабени 
и мръсни. В наказателните килии, в които няма тоалетна, има кофа с капак.  
 
Материалните условия в наказателните килии в затвора в Стара Загора преди ремонта през 2001 г. 
бяха крайно тежки и се дължаха преди всичко на забележително малката квадратура на килиите. 
През 2001 г. обаче бе направена реконструкция на три от наказателните килии, с цел разширяване и 
изграждане на самостоятелни санитарни възли. От трите килии са направени две нови. В тях има 
масичка, радиатор, дървен нар с дюшек и одеало, както и обособени умивалник и тоалетна. Срещу 
вратата има прозорче с размери 30 на 20 см, а на вратата има метален капак за надзор. Все още има 
какво да се желае за хуманизиране на условията в наказателните килии в Стара Загора – по време на 
посещението на БХК дюшеците са били изпокъсани и в много лошо състояние, а две от килиите 
(четвърта и пета килия) са все още с размери 2 м. на 1,20 м.   
 
 
 
V.3 Други изолации 
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В зоните с повишена сигурност в местата за лишаване от свобода в България се намират и килиите 
за лишени от свобода с доживотна присъда, килии за изолации по чл. 85, чл. 85а и чл. 130г от ЗИН, а 
също и килии за чужда делегация и приемни. Изключение прави ПДН в гр. Бойчиновци, където 
няма лишени от свобода с доживотна присъда.  
 
Към 01. 11. 2003 г. общо 83 лишени от свобода в българските затвори изтърпяват влезли в сила 
доживотни присъди. Противно на очакванията броят на тази категория лишени от свобода след 
отмяната на смъртното наказание не се е увеличил. Най-голям е техният брой в затворите в Ловеч 
/13/ и Пазарджик /12/. Затворниците с доживотни присъди, както и обвиняемите и подсъдимите, 
изолирани на основание чл. 130г, ЗИН (значителна част от които са без влезли в сила доживотни 
присъди) изтърпяват наказания в зоната с повишена сигурност.  За разлика от предходни години, в 
повечето затвори тези килии вече имат необходимите битови условия за продължително 
пребиваване. Спрямо някои от лишените от свобода с доживотни присъди в отделни затвори 
отскоро се изпробват ресоциализационни методи като осигуряване на работа в килиите, замяна на 
режима със следващия по-лек и дори съжителство в група с други лишени от свобода.  
 
В почти всички затвори лишените от свобода с доживотна присъда са настанени по един в килия, 
като изключение правят само затворите в Белене, Плевен и София, където лишени от свобода с 
доживотна присъда са настанени по двама в килия. Графикът им за посещение на баня, хранене, 
престой на открито и други занимания е съставен така, че те да не се засичат с другите лишени от 
свобода. Помещенията на лицата с доживотна присъда са сравнително по-добри от другите 
помещения в зоната с повишена сигурност. Но и те не са подходящи за продължително 
пребиваване. 
 
Един от сериозните проблеми с доживотно лишените от свобода в България е липсата на дейности с 
тях. С малки изключения, те пребивават почти непрекъснато в килиите си освен в случаите, когато 
се извеждат на разходка. Подобно състояние без съмнение представлява нечовешко отнасяне в 
нарушение на разпоредбите на международното право. 
 
В затвора в Пазарджик една от посетените от БХК доживотни килии е с размери 2,50 м. на 3,30 м. В 
нея е настанен един лишен от свобода, осъден на доживотна присъда без право на замяна. В килията 
има радиатор от общата парна инсталация, две легла, поставени едно над друго, като горното не се 
използва. Има също радиоточка, два стола, шкафче, стелаж и етажерка, две кофи, прозорец с 
плъзгащи се стъкла. В килията няма тоалетна и лишеният от свобода има достъп по течаща вода и 
тоалетна сутрин, обед и вечер, за по 15 минути. В Пазарджик има общо 12 подобни килии, 
предвидени за изтърпяване на доживотни присъди.  
 
В затвора в Плевен зоната с повишена сигурност е разделена на две части, като в първата част са 
разположени шестте доживотни килии, които се намират в отделен, Г-образен коридор. 
Помещенията са с площ от 6 кв. метра. Във всяко от тях има по едно легло, маса и стол. В края на 
коридора има изграден санитарен възел с мивка и тоалетна, а също и шкаф, в който лишените от 
свобода могат да съхраняват личните си вещи. В помещенията са монтирани електрически контакти 
и почти всички лишени от свобода с доживотни присъди, настанени там, разполагат с портативен 
телевизор и радиоточка. Лишените от свобода могат сами да контролират осветлението в килиите 
си, но през нощта в коридора винаги свети дежурно осветление. Килиите са с метални решетъчни 
врати към коридора, в който винаги се намира дежурен надзирател.  
 
В затвора в Пловдив има пет доживотни килии, в които са настанени пет лишени от свобода. Една 
от посетените от изследователите на БХК килии беше обзаведена с легло с одеала, чаршафи и 
възглавница в много добро състояние – набавени от близките на лишения от свобода. В нея бяха 
видени също котлон, телевизор, шкафчета за лични вещи и лавици за книги, простор с чаршафи, 
радиоприемник, посуда за хранене и храна. Подът бе застлан с балатум в добро състояние, а 
прозорецът (с размери 50/60 см.) беше с решетка от перфорирана ламарина, което значително 
намаляваше притока на естествена светлина в килията. Поради тази причина от външната страна на 
килията, пред вратата почти винаги свети електрическа крушка.  
 
В затвора във Враца има уникална килия за изолации в системата на местата за лишаване от 
свобода. В нея се настаняват лишени от свобода, които са обявили гладна стачка. Те са под 
специален надзор и макар че са декларирали отказ от храна, тя им се поднася винаги в часовете за 
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хранене. Тази килия се намира в зоната с повишена сигурност. В затвора в София пък има две 
килии, с номера 28 и 29 в зоната с повишена сигурност, като самите те се водят килии “с повишена 
сигурност.” Подобна практика също е уникална за системата.  
 
Тъй като ПДН в Бойчиновци е с по-различен режим от другите места за лишаване от свобода, в 
зоната с повишена сигурност там са настанени непълнолетни, които изтърпяват втора присъда в 
дома, или са на строг режим.  
 
Поради пренаселеността в местата за лишаване от свобода, за някои лишени от свобода е по-удобно 
да бъдат изолирани в зоната с повишена сигурност, където са настанени с по-малко лишени от 
свобода или сами в килия. Поради тази причина в затвора в Бургас, един от най-пренаселените в 
системата, по време на посещението на изследователи на БХК е имало трима лишени от свобода, 
настанени в зоната с повишена сигурност по собствено желание поради здравословни проблеми 
(невъзможност да контролират физиологичните си функции), психологическа несъвместимост или 
системен тормоз от страна на други лишени от свобода.  
 
В част от затворите килиите за изолации нямат точно определено предназначение, специално 
обособени са предимно наказателните и доживотните килии. В Белене например има 8 еднотипни 
помещения за изолации (в които за включени и доживотните), оборудвани с по едно легло (при 
необходимост капацитетът може да бъде увеличен с поставяне на допълнително легла), както и 
тоалетна с умивалник.  
 
В затворите в Бургас, Ловеч, Враца, Пловдив и Сливен няма обособени килии за изолации по чл. 85 
от ЗИН, тъй като този тип изолации не се прилагат в тези места за лишаване от свобода.  
 
В почти всички места за лишаване от свобода се изолират лишени от свобода по реда на чл. 85а от 
ЗИН, като килиите, в които се настаняват тези лишени от свобода не се отличават много (като 
материални условия) от другите килии в зоната, като се изключат доживотните. В затвора в Бургас 
например, по време едно от посещенията на изследователи на БХК през 2003 година е  имало 10 
изолирани по чл. 85а, като на 5 от тях заповедите са били продължени по съответния ред. В затвора 
в Пазарджик за 2003 г. (до м. септември) е имало 14 изолирани по чл. 85а, в затвора в София – 11, а 
в затвора във Варна – 7 лишени от свобода. В затвора в Стара Загора, изолираните по време на 
посещението на БХК по чл. 85 и 85а се оплакаха, че не им се позволява ползването на тоалетна през 
деня. Заместник-началникът по режима обясни невъзможността да се осигури излизане от килиите 
за тоалетна поради недостига на надзорно-охранителен персонал за осигуряване на придружаване 
на затворниците до тоалетната. Така на практика там кофите за тоалетни нужди се ползват 
денонощно от изолираните.  
 
В зоната с повишена сигурност в местата за лишаване от свобода се настаняват и чужди делегации. 
Макар условията в килиите, определени за чужда делегация да не се отличават от условията в 
другите килии в зоната с повишена сигурност, настанените в нея не се включват в графика на 
затвора, и поради тази причина нямат достъп до баня и престой на открито, не могат да провеждат 
свиждания с близките си, както и да получават колетни пратки.  В затвора в София например има 
килия за чужда делегация с 12 легла, като лишените от свобода могат да престоят в нея до 20 дни – 
без достъп до баня или до свиждане и без престой на открито.  
 
В затвора в София е най-голям и броят на изолираните по чл. 130г от ЗИН обвиняеми и подсъдими 
за периода 01-09.2003 г. – 31 души. За сравнение изолираните обвиняеми и подсъдими по чл. 130г 
от ЗИН в затвора в Белене за същото време са 6. Килиите за изолиране по чл. 130г от ЗИН не се 
отличават от другите килии в зоните с повишена сигурност. В затвора в Пловдив например килиите 
по чл. 130г от ЗИН са четири на брой и изглеждат като килиите за изтърпяване на доживотна 
присъда. Те са с размери 2,50 м. на 3,50 м. и са оборудвани с легла, шкафчета и кофи за тоалетна 
нужда.  
 
В повечето места за лишаване от свобода зоните с повишена сигурност имат отделно каре за 
престой на открито. В затвора в Пловдив карето на зоната с повишена сигурност е с площ около 40 
кв. метра, като веднъж в седмицата лишените от свобода се извеждат на по-голямото каре.  
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Графикът на лишените от свобода в зоната е съставен по такъв начин, че по време на престоя си на 
открито, храненето и достъпа до санитарните възли, различните категории изолирани лишени от 
свобода нямат контакт помежду си.  
 
 
VІ. УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ОРЪЖИЕ 

VІ.1 Практика 
 
В отделна глава на ЗИН е обособена законодателната уредба, свързана с употребата на засилените 
предпазни мерки. За разлика от предходната подзаконова регламентация, с измененията и 
допълненията на ЗИН поотделно са изброени случаите, в които офицерите и сержантите могат да 
употребяват физическа сила, помощни средства и оръжие. В таблицата по-долу е посочен броят на 
случаите на употреба на физическа сила и отделно на помощни средства, както и броят на сигналите 
до прокуратурата за всеки затвор от началото на 2003 г.: 

 
Затвор Брой на случаите на 

употреба на физическа 
сила от офицери и 
сержанти от НОС 

Брой на случаите 
на употреба на 
помощни средства 

Брой на сигналите 
за взетите мерки по 
чл. 84б от ЗИН 

Белене 0 0 0 
Бобовдол 6 + (7 употреба на 

физическа сила и 
помощни средства 
заедно) 

9 22 

Бойчиновци 6 4 0 
Бургас    
Варна 5 26 7 
Враца 0 6 6 
Ловеч    
Пазарджик 1 5 6 
Плевен 4 + (6 употреба на 

физическа сила и 
помощни средства 
заедно) 

1 11 

Пловдив 2 16 0 
София 2 5 7 
Сливен 11 8 19 
Стара Загора 40 3 43 

 
Анализът на представените данни показва, че най-голям е относителният дял на случаите на 
документирана употреба на физическа сила и помощни средства в затворите в Бургас, Стара Загора 
и Ловеч. Въпреки че чл. 87, ЗИН задължава ръководствата на затворите да уведомяват незабавно 
съответния прокурор, подадените данни показват, че затворите в Пловдив и Варна не изпълняват 
това изискване. 
 
В закона е заложено следното изискване: “За употребата на физическа сила, помощни средства или 
оръжие се съставя писмен доклад”.1

Заедно с документираната, в местата за лишаване от свобода в България се употребяват сила и 
помощни средства, които не се документират. Например в затвора в гр. Бургас бяха получени 
многобройни сигнали за използване на физическа сила и помощни средства от служители от НОС. 

 При посещение в затворите изследователите нямаха 
възможността да проверят на място дали получените сигнали за използване на засилени предпазни 
мерки са документирани. Такива проверки още в деня на получаването на сигнала биха могли да 
доведат до търсене на отговорност от жалбоподателите и съответно до допълнителни проблеми за 
тях.  
 

                                                 
1 ЗИН, чл. 84з, ал. 2. 
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В повечето от посетените килии лишени от свобода съобщаваха, че служители се отнасят 
пренебрежително и подигравателно към тях и често ги обиждат. Според интервюираните, 
униформените служители нямат никакъв респект към инспекторите по СДВР. В предходната 
публикация на БХК за правата на човека в българските затвори бяха цитирани тревожните  
констатации на КПИ след посещението в затвора в гр. Бургас през 1999 г.: 
 

“…Делегацията получи множество сигнали за различни форми на малтретиране на затворниците 
от персонала, които включват физическо и психическо насилие (второто насочено основно към 
затворници от малцинствата или уязвими социални групи). Физическото насилие варира от 
случайно раздаване на шамари, ритници и юмруци, до жестоки побои от група служители с 
използване на палки, пръчки и тояги. Повечето от затворниците твърдят, че малтретирането е 
било извършено в дисциплинарното отделение, изолатора и централната зона на партера на 
главната сграда (обикновено наричана от затворниците “под часовника”, заради големият 
часовник, който виси на стената).  
 
За определен брой случаи делегацията видя физическите белези, които потвърждават 
твърденията за малтретиране, датиращи от няколко месеца преди посещението. Медицински 
доказателства за скорошни наранявания не бяха налице, като на делегацията беше обяснено, че 
физическото малтретиране е спряло от един месец. 
 
Сведенията за малтретиране, които делегацията на КПИ получи, са с особена важност заради 
широкото им разпространение, съвпадащите им подробни описания, дадени от затворници, без 
възможност да общуват помежду си, и съгласуваните действия на персонала. Трябва да се 
отбележи, че общата атмосфера в заведението беше много напрегната: затворниците се 
движеха тихо по коридорите с ръце, кръстосани зад гърба и наведени глави, насочвани от отделни 
заповеди, изкрещявани от служителите. Делегацията остана с отчетливото впечатление, че 
затворът е ръководен чрез страх, като сигурността разчита по скоро на заплаха отколкото на 
позитивни отношения между затворниците и персонала.”2

VІ.2 Разследване 

 
 

  
Четири години след тези констатации, картината в затвора в гр. Бургас бе подобна на описаната 
през 1999 г. След посещение на затвора през юли 2003 г. бе изготвен сигнал до ГДИН, в който от 
съображения за сигурността на жалбоподателите, те бяха вписани не с имената си, а с инициали. 
Сигналът съдържаше следното изложение на жалби срещу служители от НОС по повод на 
използване предимно на физическа сила:  
 
- Ж. Д. от 4-та група съобщи, че в началото на февруари 2003 г. е бил ритан жестоко (не е бил 
удрян с палки) в областта на бъбреците от няколко служители от НОС поради тов, че закъснял с 
излизането от спортната зала. Бил е бит показно пред целия салон след като били повикани 
няколко униформени служители. В побоя участвали служители от НОС, повече известни с 
прякори К. Г., И. К. и Г. Ч. След това л. св. е бил наказан с изолиране в наказателна килия за срок 
от 14 дни, защото се опитал да изнесе жалба срещу действията на служителите. По време на 
второто посещение през юли 2003 г. л. св. беше преместен в затвора в гр. Плевен. 
 
- Н. Д. съобщи, че през март 2003 г. е бил удрян с юмруци и е бил ритан от сержант Я. П. 
 
-Според К. Р. в началото на април 2003 г. непосредствено след като се върнал от работа е бил бит 
без основателна причина от един служител от НОС, на когото не знае името. Вследствие на 
ударите бил целия в кръв.   
 
 - В. М. съобщи, че на 08. 07. 2003 г. сутринта сержантът К. от смяната на дежурния офицер Д. 
го накарал да влезе и да си оправи одеалото. На излизане от килията го хванал за гушата, навел го 

                                                 
2 Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 April to 
May 1999, Strasbourg, 28 January 2002, §207. 
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напред и го ударил 5-6 пъти в областта на корема, след което го ритнал. В същата килия бе 
съобщено, че старите “старшини” се стараят да демонстрират грубо или унизително 
отношение към лишените от свобода пред новите “старшини” – например като съборят на 
земята току- що изпрани дрехи и че изнасянето на хляб от столовата продължава да е една от 
честите причини за нанасяне на побой. 
 
- А. П. разказа, че след постъпване в приемната е бил ударен в стомаха от сержант на име Д. 
(смяната от 09. 04. 2003 г.). Л. св.  попитал служителя защо го удря и той му отговорил че “искал 
да го изплаши, за да не влиза вече в затвора”. 
 
Към сигнала бяха добавени интервюта от посещение на затвора на 25. 07. 2003 г.: 
   
- А. Ш. от 4-та група съобщи, че преди около месец (в края на юни) за това, че се надигнал и 
погледнал през прозореца сержантът М. го повикал да излезе в коридора, без да го уведоми за 
причината и му нанесъл 3-4 удара с отворена ръка (шамари) по врата. По думите на 
интервюирания служителят дори не изчакал да изслуша обясненията на лишения от свобода.    
 
- С. Д. от 407 килия съобщи, че на 22. 07. 2003 г. както всяка сутрин, след като чул звънеца за 
изхвърляне на отпадъците, той слязъл с казана от своя отряд, но бил накаран да изхвърли и 
отпадъците на друг отряд. Той отказал, но сержантът (не му знае името, твърди че е млад, с 
една нашивка) му извикал – “Взимай казана бе, циганин!”, след което го ритнал с кубинките два 
пъти по крака в областта над глезена. Лишеният от свобода съобщил за инцидента на ИСДВР П., 
която го посъветвала да пусне жалба.  
 
Добавена беше и информация за случаи от жалби на лишени от свобода от затвора в Бургас до БХК:  
 
- К. Н. от килия № 214 описва случай на насилие от 15.05.2003 г. Жалбоподателят преотстъпил 
собствения си радиоприемник на друг лишен от свобода, за да слуша музика. Към 17.10 часа 
сержант И. А. му казал, че е прибрал радиоприемника и отказал да го върне. Вместо това 
предложил да му издаде протокол, че го е взел. При молба радиоприемникът да му бъде върнат, 
сержантът го съборил на земята и започнал да го рита с кубинките в гърдите. След това извикал 
дежурните си колеги и те се включили в побоя. Ритали го с обувки, били го с палка и му навехнали 
пръста. Прегледан бил от лекаря на затвора д-р О., но му бил отказан преглед от специалист 
извън затвора.  
 
Р. И. от ІV група пише, че по време на футболен мач на 21.04.2003 г. възникнал спор между него и 
други двама лишени от свобода. В резултат те се сбили в присъствието на двама надзиратели, 
които не предприели нищо, за да ги разтърват. По-късно в килията другите двама лишени от 
свобода отново го били с юмруци и в същото време дошли постовият на етажа и дежурният Д. Те 
го отвели и го връзали с 2 чифта белезници на тръба. Петима сержанти, начело с Д. и М. Т. 
започнали да го бият с палки около 10 минути. После пуснали докладна, че лишеният от свобода се 
е държал надменно с тях и е повишил тон. В следствие на побоя лишения от свобода прекарал 
една седмица на легло. Отказан му бил медицински преглед извън затвора. След това бил наказан с 
изолиране в наказателна килия. При друг случай същия лишен от свобода описва гавра с него от 
страна на други затворници, при което за въдворяване на ред отново той бил пребит от главния 
надзирател Х. Д. и дежурния сержант В. А. Освен нанесения му побой с палки е бил изолиран в 
наказателна килия.  
 
В писмо до БХК К.Ч.от 208 килия съобщава, че поради ненавременно връщане от отпуск от 14. 
05.2003  до 27. 05. 2003 г. е бил затворен в единична килия в зоната с повишена сигурност. В 
рамките на тези две седмици е бил пребиван 5-6 пъти. Твърди, че има много случаи на насилие и 
психически тормоз на лишени от свобода. Обвинява за това конкретно директора на затвора.  
 
Едно от посещенията на изследователи на БХК в затвора в гр. Бургас през септември 2003 г. 
съвпадна с извършване на проверка на инспектори от ГД “ИН” по подадения сигнал. Тогава един от 
изследователите, съвместно с двамата инспектори, проведе среща с лишени от свобода, спрямо 
които, според подадения сигнал, са били използвани физическа сила и помощни средства. От 
десетте подадени сигнала за използване на засилени предпазни мерки срещу лишени от свобода, 
инспекторите и изследователят на БХК интервюираха 6 от жалбоподателите.  
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Официалният отговор на Главния директор на ГДИН до БХК след извършване на проверката 
гласеше: 
 
“По повод изпратеното ни писмо извършихме задълбочена проверка с особено внимание на затвора 
гр. Бургас. Служителите от надзорно-охранителния състав, цитирани в доклада Ви, не отричат 
използването на физическа сила и помощни средства, но при всеки отделен случай са спазили 
изискванията на ЗИН, неговия правилник и ПООПЗНОС в МЛС. 
 
Приложено, изпращаме Ви събраните материали по случая.”  
 
За да бъдат спазени изискванията на ЗИН и подзаконовите нормативни актове, за всеки от 
потвърдените след интервюта случаи трябваше в архива на затвора да бъдат открити докладни, 
обяснения, рапорти и сигнали до прокуратурата. Резултатът от интервютата и проверката на 
документацията в затвора извършена от инспекторите показа следното: 
 

Сигн
ал за: 

Проведено 
действие  

Резултат Наличие на 
докладна 
записка към 
датата, за 
която е 
сигнализи-
рано 

Наличие на 
обяснение 
към датата, 
за която е 
сигнализи-
рано 

Наличие на 
рапорт на 
ИСДВР към 
датата, за 
която е 
сигнализи-
рано 

Наличие на 
сигнал до 
прокуратурата 
на основоние 
чл. 87 от ЗИН 
към датата, за 
която е 
сигнализирано 

Ж.Д. преместен в 
затвора гр. 
Плевен 

    Да 

Н.Д. Интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не   

К.Р. Интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не  

В.М. Интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не  

А.П. Не бе 
открит л. 
св. с 
посоченото 
име 

 не не не  

А.Ш. Интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не  

С.Д. преместен в 
ЗО 

 не не не  

К.Н. Интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не  

Р.И. интервю потвърждав
а 
изнесените 
факти 

не не не  

К.Ч. интервю отрича, че е 
писал жалба 
до БХК  

не не не  
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С назначаването на проверка от ГДИН инспекторите трябваше не само да отговорят на въпроса 
дали изнесените факти отговарят на истината, но и дали при всеки отделен случаи отговорните 
служители от затвора в гр. Бургас са спазили изискванията на закона и надлежно са попълвали 
необходимата документация. За целта те посочват в справка до Главния директор, че са извършили 
проверка на цялата налична документация – ежедневни ведомости, месечният график за настъпване 
в наряд от НС, докладните записки за всеки отделен случаи, приложените обяснения, писмата до 
окръжна прокуратура във връзка с взети засилени предпазни мерки по чл. 84, 85 от ЗИН, рапорти на 
социални работници, заповеди, медицински книги и др.  От целия комплект документи, приложен 
към писмото до БХК от ГДИН, към дата, посочена в писмото на БХК, беше представен само един 
документ – сигнал от 12. 02. 2003 г. от началника на затвора до Окръжна прокуратура, гр. Бургас за 
взети засилени предпазни мерки по чл. 84 от ЗИН спрямо л. св. Ж. Д. За останалите инциденти 
документи не бяха представени. Наместо това представените, като резултат от проверката 
документи съдържаха: 
 
1. Рапорт от ИСДВР П. Л. от затвора в гр. Бургас от дата 12. 09. 2003 г., в който се споменават 

имената на трима от жалбоподателите. За първия от тях – В. М. сигналът на БХК бе от дата 
08. 07. 2003 г. Инспекторът е вписал срещу името на лишения от свобода, че многократно е 
наказван за допуснати дисциплинарни нарушения. За периода 20. 02. 2002 г. – 27. 08. 2003 г. 
е наказван 12 пъти. Посочва също, че за инцидент от 13. 06. 2003 г. е съставена докладна 
записка, но към посочената в сигнала дата не е отбелязано дали е изготвена такава. За втория 
от жалбоподателите Н. Д. е вписано следното: “Лицето твърди, че срещу него е употребена 
физическа сила, но по време на разговор със социалните работници не е споделял за този 
проблем.” За третия от жалбоподателите К. Р. инспекторът е записал следното: “Срещу него 
е употребена физическа сила с цел предотвратяване на конфликт с отговорника на килията в 
която е настанен, изразяващ се в саморазправа и възникнал побой.” Не е посочена дата на 
описания инцидент, нито и отбелязано какви документи са попълнени след употребата на 
физическа сила.   

2. Разпореждане на Окръжния прокурор на гр. Бургас от 16. 01. 2001 г. до началника на затвора 
с което изисква да бъде уведомяван незабавно за инциденти в затвора (изреждат се 10 
случая).       

3. Осем броя рапорти от служители от НОС, които са споменати в сигнала на БХК. Всички 
рапорти са от дати 11, 12. 09. 2003 г. 

4. Обяснение от л. св. К. Ч. от 03. 09. 2003 г. (последния от жалбоподателите) с което той 
заявява, че не е автор на писмената жалба до БХК.     

5. Докладна записка от 09. 07. 2003 г. за сбиване, в което е участвал жалбоподателя В. М. 
Докладната описва случаи, който е различен от подадения в сигнала на БХК.  

6. Седем броя обяснения от лишени от свобода, в които се описват фактите от 09. 07. 2003 г.  
 

Останалите копия от приложения комплект документи не се отнасяха до никой от десетте 
жалбоподатели от сигнала на БХК.  
 
В процеса на подготовка на настоящата публикация бе отправено запитване към ГДИН дали за 
извършване на проверки като тази в затвора в гр. Бургас инспекторите работят по предварително 
разработена методика. От ръководството на дирекцията бе отговорено, че такава методика не е 
разработена и че инспекторите се съобразяват с резолюцията на Главния директор върху преписката 
и проверката, която извършват е по повдигнатите в сигнала въпроси.     
 
VІ.3 Други случаи 
 
В БХК постъпват сигнали за употреба на физическа сила и помощни средства не само от затвора в 
гр. Бургас. В писмо до БХК от ПД “Бойчиновци” от 27. 09. 2003 г. непълнолетният Г. И. описва, че 
на 23. 09. 2003 г. след като в столовата открил косъм в порцията си, той направил опит да 
протестира и отказал да се храни, поради което бил бит с юмруци, шамари и ритници. В резултат на 
побоя изгубил съзнание. По думите му служителят е знаел, че Иванов страда от епилепсия. БХК 
уведоми за жалбата Главната дирекция. Проверката по жалбата установила, че тя не е написана от 
Иванов, а е колективно творчество под ръководството на друг непълнолетен. Посочените в жалбата 
и подписали се като свидетели петима непълнолетни при извършване на проверката писмено са 
декларирали, че не са запознати с жалбата и са я подписали, принудени от инициатора за 
изготвянето й. Случаят е подробно описан в докладна записка, от която става ясно, че е била 
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използвана физическа сила (водещи техники) и помощни средства (белезници). Непълнолетният е 
инсценирал епилептичен пристъп, което е наложило незабавно сваляне на белезниците и 
уведомяване на Медицински център в Дома. Проверката на Главната дирекция установява, че 
жалбата е тенденциозна, не отговаря на действителността и цели злепоставяне на служители от 
ПДН– Бойчиновци.    
 
При посещение на изследователи на БХК на 31.07.2003 г. в ПДН Бойчиновци бяха получени 
няколко сигнала от непълнолетните за упражнявано спрямо тях насилие от страна на надзирателите. 
Непълнолетните се оплакаха от това, че се ползват палки и ритници от надзирателите по повод 
нарушаване на дисциплината в строй, пребиваване на лишен от свобода в чуждо спално помещение, 
вербална агресия спрямо надзорно-охранителния състав. Един от лишените от свобода Р. Ч. обясни 
пред други непълнолетни от неговото спално помещение за инцидент от 30.07.2003 г. , когато 
надзирател Д. П. го ударил 3 пъти с палка заради това, че разговарял в строя с друг непълнолетен, 
който преди това го ударил по врата. Той показа един от белезите си над лявата гърда. Белегът беше 
червеникав на цвят и беше под форма на две успоредни линии. В резултат Ч. е написал жалба до 
началника, но е трябвало да бъде допуснат до кутията за жалби на 1 етаж (той живее на 4 етаж), за 
да я пусне. Старшината на пост там не го е допуснал и Ч. е скъсал жалбата си.  В разговор по 
телефона след посещението беше уведомена за това лекарката на дома и беше помолена от БХК да 
прегледа Ч. Тя обясни, че го е ваксинирала на 29.07.2003 г. и това е била последната й среща с него. 
На 01.08.2003 тя отново прегледа Ч. и обясни, че не забелязва белези по тялото му. Все пак той е 
потвърдил пред нея информацията, дадена на изследователя на БХК. Тя е отразила прегледа в 
медицинския му картон, без обясненията му за това как е било упражнено насилие спрямо него. 
Лекарката на дома обясни, че към момента на посещението и ИСДВР на отряда на Ч. е в отпуск и на 
практика той е нямало към кого да се обърне. 
 
Помолено за обяснение на тези оплаквания, ръководството на дома отговори, че лишените от 
свобода обикновено се оплакват от служителите, които стриктно следят за спазване на 
задълженията на лишените от свобода. Освен това г-н Петров – заместник-началник на дома – 
обясни, че до него не са стигали оплаквания по такъв повод. Беше му съобщено, че непълнолетните 
са отбелязали проблема с ползването на кутията с жалби до него. Той обясни, че те могат да изразят 
оплакванията си, когато той лично извършва посещения по спалните помещения. Непълнолетните 
съобщиха за тази възможност, но казаха, че на тези устни оплаквания не получават адекватна 
реакция. Аргумент за липсата на ефективност на този механизъм е сведението от г-н Петров за 
единственото наказание, наложено на служител в дома за незаконна употреба на физическа сила и 
помощни средства от последните две години. Г-н Петров обясни, че през април-май 2003 г. е имало 
посещение от г-н Захариев от ГДИН, който при оглед на помещенията провел разговор с едно от 
децата, което се оплакало, че е било бито от надзирател. Той разпоредил служебна проверка по 
случая. Г-н Петров обясни, че детето видимо било доволно от тази постъпка и според него 
симулирало. В резултат на проверката се установило след преглед от лекар, че има белези от 
насилие и служителят е използвал палка, без да опише това в докладната си записка. Самият 
служител признал това в обяснение до началника. Всички документи от проверката били изпратени 
в ГДИН и било наложено наказание “понижаване в длъжност и писмено предупреждение за 
уволнение” на служителя. Други наказания по такъв повод не са били налагани на служители в 
дома. 
 
При посещение на затвора в гр. Стара Загора лишеният от свобода Т. Ш. (на 18 г.) от Трета група 
разказа на изследовател от БХК, че е бил бит в продължение на един час с палки ритници и юмруци 
в края на февруари 2003 г. от 7-8 “старшини”, с основното участие на серж. Н. с прякор Страшния. 
Причината за побоя била, че се сбил с друг затворник. След побоя бил прегледан от лекар. Ш. 
твърди, че в стационара има медицинска документация, отразяваща здравословното му състояние 
непосредствено след инцидента. След това бил заплашван от “старшините”, че ако пише жалби “ще 
му домъчнее затвора” – самият той не можа да обясни какъв е смисълът на заплахата. В резултат от 
побоя три месеца по-късно усеща болки в лявото рамо. 
 
На 13. 11. 2003 г. при посещението на ЗО “Атлант” в гр. Троян лишеният от свобода Н. Ц. от първа 
група съобщи, че в деня преди посещението е бил извикан от командира на отделение (началник 
смяна) М. М. в дежурната стая, за да му иска обяснения за уокмен, който Ц. изхвърлил няколко дни 
по-рано. Служителят го обвинил, че е продал уокмена, тъй като бил намерен в друг лишен от 
свобода. Цветанов обяснил, че уокмена бил повреден, поради което го изхвърлил. След това 
обяснение служителят М. му хвърлил няколко листа в лицето и му наредил да пише обяснение. Ц. 
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Отказал, при което М. започнал да го рита по краката и му казал, че е спрян от работа. В 
потвърждение на думите си Ц. показа крака си под коляното, който беше натъртен и ожулен. Ц. 
съобщи също, че е депозирал жалба до началника на ЗО “Атлант” и че желае да обжалва действията 
на служителя от НОС и пред Военноокръжна прокуратура. Изследователят на БХК посъветва Ц. да 
си извади медицински документ за причинената му травма, който да бъде приложен към жалбата. 
Малко по-късно в медицинската служба му бе издадена бележка, на която бе написано, че по 
дясната подбедрица се забелязват кръвонасядания и охлузвания, но не се описваше начинът, по 
който те са получени.  
 
Случаите на използване на физическа сила и помощни средства от служители от НОС срещу 
лишени от свобода винаги са давали основания за противоречиви мнения. Гореописаните проверки 
по сигнали за такива случаи в затворите в Бургас и Бойчиновци показват, че затворническата 
администрация реагира по два основни начина – или признава, че е използвала засилени предпазни 
мерки, но това е направено в съответствие със закона, или при липса на каквито и да е писмени 
следи, отрича използането на такива мерки. В случая с проведената инспекция в затвора в гр. 
Бургас, въпреки твърденията на лишени от свобода, че са били жертва на насилие, фактът, че 
инцидентите не са отбелязани в докладни записки, жалби от потърпевшите непосредствено след 
инцидента, рапорти, обяснения и медицински доказателства прави невъзможно доказването на 
насилието, още повече, когато то е извършено без свидетели. 
 
 
VIІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 17 ЗИН 
 
В предходната публикация на БХК, посветена на правата на човека в българските затвори, бе 
направен опит да се анализира дейността на комисиите по чл. 17 от ЗИН, които взимат решения 
относно промяна на режима, за предложения до съда за предсрочно и условно-предсрочно 
освобождаване и за преместване на лишени от свобода в общежития от преходен тип.3

VIІ.1 Режим 

 Тогава бе 
констатирано, че не съществуват единни стандарти за преценка от страна на затворническата 
администрация на степента на поправяне на лишените от свобода. В отговор на това ръководствата 
на няколко затвора бяха изразили уверност, че с измененията в ЗИН от 22. 06. 2002 г. 
възможностите за проява на субективизъм ще се сведат до минимум. Тази увереност беше 
мотивирана от допълнението в чл. 17а, ЗИН: “Предложенията до комисиите по чл. 17 се мотивират 
въз основа на оценка на риска, който лишените от свобода представляват за себе си, за останалите 
лишени от свобода, за служителите и за обществото.” До момента обаче няма утвърдена от 
министъра на правосъдието методика за оценка на риска. Такава тепърва предстои да бъде 
утвърдена. В досегашната си практика затворническата администрация използваше адаптиран 
вариант на английска методика, която по мнението на голяма част от ИСДВР не е съобразена със 
спецификата на българската пенитенциарна система и с личностните особености на лишените от 
свобода в България.  
 

 
С измененията на ЗИН от 2002 г. не беше променена съществено процедурата за смяна на режима 
на лишените от свобода. Комисиите по чл.17 запазиха правомощията си да изменят режима на 
лишени от свобода в рамките на определения от съда първоначален режим, но и придобиха право да 
отправят предложения до съда за промяна в по-тежък на първоначално определения режим за 
изпълнение на наказанието (чл. 17, ал. 5, т. 2 ЗИН). 
 
В хода на изследването БХК се опита да събере информация за броя на лишените от свобода, които 
са придобили право на смяна на режима до момента на посещението на БХК през 2002 г. В някои от 
затворите обобщаване на такава статистика беше обявено от администрациите за невъзможно. В 
други затвори се наложи да се броят лишените от свобода по досиета. Трета група затвори дадоха 
статистика за този показател. 
 
Прави впечатление, че на значително нисък процент от придобилите право за смяна на режима 
лишени от свобода според формалните предпоставки в чл. 54 ЗИН действително режимът им е бил 
                                                 
3 Правата на човека в българските затвори, с.14-15. 
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сменен. Във всички затвори, които са предоставили данни от 2002 г. за това, обаче, броят на 
лишените от свобода, чийто режим е бил сменен с по-лек е пъти по-висок от броя на тези лишени от 
свобода, чийто режим е бил повишен. Единствено комисиите по чл.17 ЗИН в затворите във Враца, 
Сливен и в Белене са намалили режима на повече от 50 % от лишените от свобода, за които са били 
налице формалните предпоставки за смяна на режима. Докато в затворите в София, Стара Загора и 
Пазарджик режимът е бил заменен с по-лек едва на съответно 23 %, 10 % и 9.7 % от затворниците, 
които са изпълнили формалните предпоставки за това. Случаите на замяна с по-тежък режим са 
единични във всички затвори за 2002 г. 
 
За да бъде направена по-детайлна оценка на резултатите от дейността на комисиите по чл. 17, ЗИН 
от всеки от затворите бе изискана информация за тяхната дейност за 2003 г., свързани с промяна на 
режима. Данните по този показател бяха предоставени не общо за определен период от време, а за 
всяко заседание на комисиите, които според заложеното в ППЗИН изискване трябва да заседават 
най-малко един път на два месеца.  
 
Резултатите от дейността на комисията по чл. 17 от ЗИН в затворите, свързана със замяна на режима 
за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г., са както следва:  
 

Затвор Брой л.св., придобили 
право на замяна на 
режима 

Брой л.св., на които 
режимът е заменен с 
по-лек 

Брой л.св., на които 
режимът е заменен с 
по-тежък 

К
ом

ис
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 1
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ия

 2
 

К
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ия
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ия

 4
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ия

 1
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ия

 2
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 3
 

К
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ис
ия

 1
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К
ом
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ия
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К
ом
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Белене 14 9 11 5 10 5 9 4 Няма 
Бобовдол - 9 
комисии по чл. 17 

111 128 96 119 9 10 4 7 1 1 - 1 
126 123 104 115 - 10 - 3 1 - - 2 
115 2 - 

Бойчиновци 15 16 16 12 - - - - - - - - 
Бургас 136 145 120 164 5 24 8 19 2 1 3 2 
Варна Не се води статистика 31 26 33 25 3 - 2 3 
Враца 51 38 45 45 27 20 27 32 1 - 4 5 
Ловеч 131 404 291 303 11 78 40 52 - - 1 - 
Пазарджик - 9 
комисии по чл. 17 

215   46 251  244 0  19  2 22 0 1 0 0 
262 281 267 241 0 16 6 17 0 0 0 0 
119 5 0 

Плевен 85 93 81 82 23 28 33 31 1 - - - 
Пловдив 76 66 87 77 14 21 28 22 1 1 2 1 
София 129 187 197 156 38 42 50 39 - - - - 
Сливен 115 107 102 106 3 13 5 1 - - - - 
Стара Загора 338 354 346 335 34 20 33 27 - - 2 1 

 
В два от затворите - в гр. Пазарджик и Бобовдол - е възприета практиката комисиите да заседават 
всеки месец. Анализът на подадените данни показва, че понятието “придобили право на замяна на 
режим” не се тълкува еднозначно в затворите. Несъпоставимостта на данните произтича от 
различията в практиките на администрациите – в няколко затвора комисиите разглеждат случаите 
на всички лишени от свобода, които са добили право на замяна на режима, а в други затвори преди 
заседанията на комисиите се прави селекция на случаите, които предстои да бъдат разгледани. За 
по-ясен разбор на дейността на комисиите по замяна на режима  бе отчетен и относителният дял на 
лишените от свобода, на които режимът е заменен с по-лек, от общия брой на осъдените:  
 

Затвор Относителен дял на лишените 
от свобода, на които режимът е 
заменен с по-лек от общия брой 
на осъдените 

Белене 5.6% 
Бобовдол - 9 комисии по чл. 17 12.0% 
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Бойчиновци  
Бургас 8.6% 
Варна 16.6% 
Враца 17.7% 
Ловеч 15.0% 
Пазарджик - 9 комисии по чл. 17 13.6% 
Плевен 19.0% 
Пловдив 14.0% 
София 16.0% 
Сливен 8.7% 
Стара Загора 13.5% 

 
Възможностите за въздействие върху поведението на лишените от свобода чрез облекчаване на 
режима се използват най- добре в затворите в Плевен и Враца. В най-малка степен този механизъм 
се използва в затворите в Белене, Бургас и Сливен. 
 
Замяната на режима със следващия по-тежък е механизъм за въздействие, който се използва много 
рядко от затворническата администрация и през 2003 г. В чл. 55, ЗИН е посочено, че това може да 
стане, когато лишеният от свобода грубо или системно нарушава установения ред, системно се 
отклонява от работа или влияе отрицателно върху останалите. Според подадената информация в 
затворите в гр. Белене, София и Сливен не се е стигало до повишаване на режима, а затворите в гр. 
Ловеч, Пазарджик и Плевен за деветмесечието на 2003 г. са имали по един такъв случай. Най-голям 
е относителния дял на осъдените, на които режимът е заменен с по-тежък в четири затвора: 
 

Затвор Относителен дял на осъдените, на 
които режимът е заменен с по-тежък 
от общия брой на осъдените 

Враца      1.70% 
Бобовдол      1.60% 
Бургас      1.20% 
Варна      1.15% 

      
 
VІI.2 Условно предсрочно освобождаване 
 
Втората дейност на комисиите по чл. 17 е свързана с вземане на решения за предложения за 
условно-предсрочно освобождаване. В изследването на практиката по условно предсрочно 
освобождаване в българските затвори БХК се интересуваше предимно от съотношението между 
лишените от свобода, които са придобили право на УПО (отговарят на формалните предпоставки на 
чл. 70 НК), броя на решенията на комисия по чл.17 ЗИН за предложения до съда и реално 
освободените по този ред.  
 
Статистиката сочи, че за 2002 г. броят на решенията на комисиите по чл. 17 ЗИН за предложения до 
съда за УПО варират от 7 до 26% от броя на изпълнилите формалните предпоставки за УПО лишени 
от свобода.  Най-малко предложения за УПО до съда са изпратили комисиите в затворите в 
Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. В затвора в Стара Загора от 11574

                                                 
4 Броят на придобилите право може да включва няколко вписвания за разглеждане на един и същ 
лишен от свобода на различни комисии, а не няколко лишени от свобода. 

 лишени от свобода, 
които формално изпълняват предпоставките за УПО, само за 91 е направено предложение до съда. В 
затвора в Пловдив от общо 493 лишени от свобода, които формално изпълняват предпоставките за 
УПО, само 35 са били предложени на съда. Всъщност интересно е, че в затвори като Белене, София 
и Сливен обаче това съотношение е 3 до 4 пъти по-високо. Тези данни не могат да бъдат 
подкрепени с аргументи относно основните характеристики на затворническата популация – мъже, 
жени, рецидивисти, нерецидивисти, пренаселеност и др. Нелогично е и да се мисли, че лишените от 
свобода в определени затвори като цяло имат по-примерно поведение и по-честно отношение към 
труда от тези в други затвори.  И тъй като неформалните предпоставки (психо-педагогически) - 
примерно поведение, честно отношение към труда и доказателството, че л.св. се е поправил – са 
оставени изцяло на преценка на инспекторите по социалната дейност, началника на затвора и 
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прокурорът и съдията, членове на комисията, по-логично, е различните практики в дейността на 
комисиите по чл. 17 ЗИН да се дължат именно на различно тълкуване и прилагане на неформалните 
предпоставки.  
 
Най-често заключението за примерно поведение и доказателствата за това дало лишеният от 
свобода се е поправил се основава на налагани наказания и даваните награди на лишения от 
свобода. Тъй като само около една трета от лишените от свобода в българските затвори работят, то 
трудно може да се направи преценка дали лишените от свобода, които изпълняват формалните 
предпоставки на чл.70 НК имат и честно отношение към труда. Но обикновено ръководствата на 
затворите аргументират преценката си за този показател само вземайки предвид желанието на 
лишените от свобода да бъдат включени в трудов процес или пренебрегват тази предпоставка, ако 
останалите са изпълнени. Това обаче все пак остава неясно за лишените от свобода. Реално 
освободените по реда на УПО на практика са толкова, колкото са и предложени от комисиите по 
чл.17 ЗИН и от окръжните прокурори. Това означава, че съдилищата напълно се съобразяват с 
предварителната преценка, извършена от комисиите по чл. 17 ЗИН. 
 
Спазването не само на формалните изисквания за срока на изтърпяната присъда, но и на 
изискването лишените от свобода да са имали награди и да не са били наказвани, все още не е 
измерител за готовността за освобождаване. Често отказите за предложения за УПО се 
аргументират с голям или с прекалено малък остатък от присъдата. В законовата уредба за 
пенитенциарните заведения, освен изискването за срока на изтърпяната присъда за кандидатстване 
за УПО, няма ограничения, свързани с размера на остатъка от присъдата.   
 
В края на юни 2003 г. в БХК се получи копие от петиция до министъра на правосъдието, подписана 
от 176 лишени от свобода от ЗО “Кремиковци”. Текстът на петицията беше гласеше: 
 
Преди година практиката в ЗО “Кремиковци” сочеше, че в резултат на активните културно-
образователни, спортни, трудово-възпитателни, хигиенно-битови и др. п. социални дейности 
повечето лишени от свобода след ефективното изтърпяване на половината или малко над 
половината от присъдата им, наред с чисто формалните предпоставки кумулативно имаха налице 
и материалните условия за прилагане института на УПО по отношение на остатъка от 
наложеното им наказание ЛС, респ. ръководството на затвора ги предлагаше на комисията по чл. 
17 ЗИН, която в 95% от случаите освобождаваше тези хора. Визираме справедливите времена, 
когато бяхте председател на НК при СГС.  
 
От тогава до сега няма отменяне или изменяне на чл. 70 НК и на чл. 17 ЗИН, нито пък 
ръководството на общежитието е нарушило методиката си на корекционната работа с 
лишените от свобода, даже в някои аспекти тя бе чувствително подобрена в духа на новото 
време, което от друга страна допълнително мотивира затворниците да променят в позитивна 
посока поведението си в междуличностните отношения и в трудовата си дейност.  
 
На фона на всичко гореизложено, онова традиционно благоприятно статукво относно 
прилагането на УПО, би следвало не само да се е запазило, но дори да се е подобрило в полза на 
лишените от свобода.  
 
За огромно съжаление обаче нещата с УПО въобще не стоят така, даже и по-лошо, и то (както 
вече обяснихме) не по вина на затворническата администрация, най-малкото пък по вина на 
самите затворници. 
 
Единствената причина да се появи проблемът с УПО е следната: 
В съдебната зала в Затвора – София на редовните заседания на Комисията по чл. 17 ЗИН (за 
замяна на режимите и УПО) винаги участва и съдия от НК при СГС. Има и странични 
наблюдатели – група затворници в съседно помещение, които по монитори следят как протича 
заседанието и след като се върнат в ЗО “Кремиковци” разказват на останалите какво са видяли и 
чули.  
 
От около година и половина насам представителя на СГС е една млада дама, която почти на 
всяка сесия на комисията абсолютно сама си измисля и от позицията на властовия си пост 
безапелационно налага нейни си виртуални законови и подзаконови положения, които обаче са 
нехуманни, несправедливи, в противоречия с НК и ЗИН, и създават предпоставки за възникване на 
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корупция. С действията си въпросната съдийка опорочава института на УПО, дискредитира 
самата комисия за УПО и уронва авторитета на съдебната институция. Подиграва се с 
дългогодишния и нелек труд на специалистите от пенитенциарната система. Демотивира ги – 
както тях, така и самите лишени от свобода в съвместната им работа по корекционните 
програми.  
 
За какво конкретно става дума?  
 
Съгласно вътрешните й убеждения всеки лишен от свобода трябва максимално дълго да се мъчи в 
затвора, независимо за какво е вкаран там и без значение колко време е престоял зад решетките, 
като почти винаги не зачита компетентното мнение на другите членове на комисията. Това, 
разбира се, тя гласно не го изразява и персонално към никого не се обръща, но действията й са 
достатъчно красноречиви и категорични. Има хора с по 10, 11, 12 години затвор (ден за ден), 
които многократно са награждавани, за които хора се застъпват педагози, психолози, юристи 
(от затворническата администрация и членове на комисията) и въпреки това съдийката ги реже 
от УПО, само защото й се струва, че малко време са престояли зад решетките. Държи 
остатъкът от присъдата да е под 5 години на хора с по 20 годишна присъда. За нея въобще не 
съществува понятието ½ ефектно изтърпяна присъда. Иска да вдигне летвата на 2/3, за да се 
задържат по-дълго време хора в затвора и принудително да се превръщат в социоинвалиди.  
 
Знаем, че по закон и конституция съдебната власт е самостоятелна и независима държавна 
институция, и че по принцип решението на даден съд или отделен съдия не се коментира, просто 
се изпълнява, но за съжаление обстоятелствата в момента са такива, че ние (вече придобилите 
пълно право на УПО и тези, които скоро и след време ще придобият това право) ще бъдем 
несправедливо ощетени от нехуманната политика на дискриминация от страна на въпросната 
съдийка от СГС, поради което сме принудени сами да направим публично достояние 
гореизнесените факти, с надеждата компетентните органи да обърнат внимание и да 
предприемат необходимото, за да не се натяга излишно напрежение.  
 
Молим Ви да разрешите инспектората при МП да сформира временна анкетна комисия, която да 
посети ЗО “Кремиковци” и в киносалона на общежитието да проведе обща среща с всички 
долуподписани и други желаещи да присъстват лишени от свобода, т.к. наред с гореизложеното 
искаме на място да посочим на комисията и други сериозни проблеми от социално-битово и 
правно естество, които проблеми без Вашето знание за тях и без намесата на МП ще 
продължат, за съжаление, да съществуват и занапред.  
 
Благодарим Ви за вниманието.  
 
(Следват 176 подписа на лишени от свобода) 
 
Относителният дял на условно-предсрочно освободените и на преместените в ЗО от преходен тип 
във всеки от затворите може да се възприеме като критерий за  успешна корекционна дейност на 
ИСДВР и администрацията като цяло. Както става ясно от цитираната петиция, трудът на 
пенитенциарните служители до голяма степен се обезсмисля от някои решения на съда, който 
извършва преценка във всеки конкретен случаи за УПО точно на базата на предоставената му от 
служителите информация.  
 
Резултатите от дейността на комисията по чл. 17 от ЗИН, свързана с условно-предсрочното 
освобождаване на лишените от свобода за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г., са както следва:  
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Затвор 

Брой л.св., изпълнили 
формалните 
предпоставки за УПО 

Брой на условно-
предсрочно 
освободените 

От тях освободени по 
предложения по чл. 
415(1) т.1 от окръжния 
или военния прокурор 
по местоизпълнение на 
наказанието 
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Белене 81 67 98 75 20 18 14 19 няма 
Бобовдол 77 96 83 74 6 1 3 1 - - - 1 

7 82 82 102 - 3 3 3 - 1 - - 
102 4 - 

Бойчиновци 23 26 24 25 2 2 3 7 - - - - 
Бургас 89 95 91 97 3 3 1 5 - - - - 
Варна 9 7 - 2 9 6 - 2 Предложенията на 

ВОП за УПО не 
преминават през 
комисията по чл. 17. 

Враца 54 54 48 43 6 6 4 5 2 2 4 1 
Ловеч 198 235 236 206 39 26 30 27 13 
Пазарджик 0 205 0 196 0 4 0 3  

2 0 195 0 190 0 4 0 2 
1 1 

Плевен 35 67 73 69 7 16 17 10 Няма такива 
Пловдив 117 133 120 99 9 8 8 14 - - - 1 
София 135 160 148 130 25 37 52 43 - - - 2 
Сливен 59 55 59 67 1 3 3 - - 1 - - 
Стара Загора 169 175 179 145 17 15 21 20 7 7 4 11 

 
Както и в предходната таблица, представените данни са несъпоставими поради различното 
тълкуване в затворите на зададената величина във втората колона от таблицата. Поради това е 
необходимо да се отчете и относителният дял на условно-предсрочно освободените спрямо общия 
брой на осъдените в затворите, който е както следва: 

  
Затвор Относителн дял на УП 

освободените от общия 
брой на осъдените 

Белене      14.0% 
Бобовдол       6.4% 
Бойчиновци      15.5% 
Бургас      1.9% 
Варна      2.5% 
Враца      3.5% 
Ловеч     10.4% 
Пазарджик      2.2% 
Плевен      8.5% 
Пловдив      6.4% 
София     15.0% 
Сливен       2.8% 
Стара Загора       9.0% 

 
Забележка: При изчислението в общия брой на осъдените не са включени лишените от свобода с 
доживотни присъди. 
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Така става ясно, че най-голям е относителният дял на УП освободените в ПДН “Бойчиновци”, 
следван от затвора в София и затвора за нерецидивисти в гр. Белене. С най-малък шанс да бъдат УП 
освободени са лишените от свобода в затворите в гр. Бургас, Пазарджик, Варна и Сливен.  
 
В предходната публикация на БХК бе отбелязано, че т. нар. “външно предсрочно” по инициатива на 
прокуратурата е един от копмонентите за наличието на корупционни условия в затворите. В 
хипотезата на чл. 415(1), т. 1 прокурорът вместо обвинител изпълнява функцията на адвокат на 
лишените от свобода. Най-голям е относителния дял на освободените по предложение на 
прокуратурата в затвора в гр. Стара Загора (3.5%), следван от затворите в гр. Враца /1.5 %/ и Ловеч 
(1.1%). За сравнение предложенията за 2002 г., направени от окръжен прокурор са единични, като се 
изключат тези на окръжния прокурор на Стара Загора, които са 27.     
 
VІI.3 Преместване в затворническо общежитие от преходен тип 
 
Третата по ред, но не и по-значимост дейност на комисиите по чл. 17 е свързана с настаняването на 
лишени от свобода в ЗО от преходен тип. Както беше споменато в оценката на ефекта от 
измененията и допълненията на ЗИН от 22. 06. 2003 г., стратегията на Главната дирекция за 
увеличаване на броя на настанените в преходните общежития среща неодобрението на някои от 
началниците на затвори, които на свой риск трябва да настаняват лишени от свобода при по-леки 
условия, въпреки убеждението, че част от настанените по никакъв начин не са дали да се разбере, че 
са се поправили и превъзпитали. Статистиката за броя на лишените от свобода, които са преместени 
от общежитие обратно в затвора на основание чл. 12а, ал. 6, ЗИН: “Лишените от свобода, които 
изтърпяват наказанието в затворническите общежития по предходните алинеи (от открит и 
преходен тип) могат да бъдат премествани в затвор или в затворническо общежитие от закрит 
тип от Министерството на правосъдието само в случаите по чл. 55”  (При грубо или системно 
нарушаване на установения ред, системно отклонение от работа или когато лишения от свобода 
влияе отрицателно върху останалите) - би могла да оправдае или опровергае страховете на 
началниците на затвори за решенията им за настаняване на лишени от свобода при облекчени 
условия. 
 
Резултатите от дейността на комисията по чл. 17 в отделните затвори, свързани с процедурата по 
настаняване в ЗО от преходен тип за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г., са както следва:  
 

Затвор Брой л.св., 
изпълнили 
формалните 
предпоставки за 
настаняване в ЗО 
от преходен тип 

Брой на подадените 
молби за 
настаняване в ЗО 
от преходен тип 

Брой на одобрените 
за преминаване в 
ЗО 

Брой на 
настанените в ЗО 
от преходен тип 
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 1
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Белене 19 20 51 30 19 20 51 30 14 13 31 19 14 13 31 19 
Бобовдол 65 71 77 73 10 21 17 14 8 13 11 6 8 13 11 6 

85 76 70 75 19 15 15 10 11 10 8 10 11 10 8 10 
83 9 5 5 

Бойчиновци - 12 4 1 - 4 4 1 - 4 4 1 - 4 4 1 
Бургас - - - - 3 20 11 18 3 20 11 18 3 20 11 18 
Варна 29 43 35 20 Няма данни 29 43 35 20 200 
Враца Няма данни 64 62 62 69 20 22 19 26 20 22 19 26 
Ловеч 265 молби 265 17 12 35 16 17 12 35 16 
Пазарджик Такава 

информация не се 
събира 

2 18 8 22 2 15 5 14 Няма данни 
16 32 27 12 16 23 15 4 
19 8 

Плевен 31 33 41 42 20 27 25 28 11 12 19 20 11 12 19 20 
Пловдив 18 23 58 38 18 23 58 38 5 16 29 24 5 16 29 24 
София 34 28 42 32 34 28 42 32 34 28 42 32 34 28 42 32 
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Сливен Няма данни - 3 4 - - 3 4 - 
Стара Загора - - - - 22 28 23 14 22 28 21 14 22 28 21 14 

 
Забележка: За затвора в гр. Варна да се има предвид, че разликата между броя лишени от свобода, 
настанени по чл. 17 в ЗО от преходен тип и общия брой настанени се явява в резултат на преводите 
на лишени от свобода от преходен тип от други затвори. 
 
Въпросът от първата колона на таблицата е затруднил администрациите на повечето от затворите. С 
поставянето на четирите въпроса по този начин трябваше да стане ясно какъв е относителният дял 
на лишените от свобода, които са изтърпели шест месеца от присъдата и имат остатък по-малък от 
пет години, каква част от тази категория лишени от свобода по преценка на администрацията могат 
да бъдат настанени в ЗО от преходен тип и съответно са подали молби за това, както и дали част от 
одобрените за преминаване в ЗО от преходен тип не се привеждат в тях поради запълване на 
капацитета им. 
 
В действителност само затворите в Бобовдол и Плевен са отчели разликите между броя на 
лишените от свобода, посочени в първите две колони от таблицата. Ако се съди по подадената 
информация от затвора в Белене, всички лишени от свобода, които са изпълнили формалните 
изисквания за настаняване в ЗО са подали молби за настаняване. Подобна е картината и в затворите 
в София и Пловдив, а няколко затвора отговарят, че не разполагат с исканите данни. Затворите в 
Бургас и София посочват неизменен брой лишени от свобода в отделните графи, докато останалите 
отчитат разлики най-вече между броя на подадените молби за настаняване в ЗО и броя на тези от 
молбите, които са били одобрени. Относителният дял на настанените в ЗО от преходен тип спрямо 
общия брой на осъдените във всеки от затворите е както следва: 
 

Затвор Относителен дял на 
настанените в ЗО от 
преходен тип от общия 
брой на осъдените 

Белене       16% 
Бобовдол       22% 
Бургас         9% 
Варна       21% 
Враца       15% 
Ловеч         7% 
Пазарджик        Няма данни 
Плевен        11% 
Пловдив        14% 
София        15% 
Сливен          3% 
Стара Загора         10% 

 
Забележка: В общия брой на осъдените във всеки от затворите не са включени тези от тях, 
изтърпяващи присъди в ЗО от открит тип.  

 
Анализът на представените данни показва, че относителния дял на лишените от свобода, настанени 
в ЗО от преходен тип от началото на 2003 г. е най-висок в затворите в Бобовдол и Варна и най-
нисък в затворите в Сливен, Ловеч и Бургас. Тези данни са в пряка зависимост от капацитетни 
възможности на преходните общежития към всеки от затворите, поради което е необходимо да бъде 
отчетено, че ниският относителен дял на настанените в преходни общежития не се дължи на лошата 
корекционна дейност на пенитенциарните служители.  
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VІІІ. ПОМИЛВАНЕ 
 
БХК изследва и практиката по другата налична според НК възможност за съкращаване на 
изтърпяването на цялото наложено наказание освен УПО – помилването, макар и несвързана с 
дейнсотта на комисиите по чл.17 ЗИН.  В българските затвори не се води официална статистика за 
изготвените и изпратени справки с искане за помилване. Все пак такава информация за 2002 г. беше 
предоставена от затворите в Белене, Бургас, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Стара Загора, 
Сливен. Видно от таблицата по-долу случаите на помилване, макар и частично, са изключително 
редки и според ръководствата на затворите те са немотивирани.  
 

Затвор Брой на изготвените и 
изпратени справки 

Брой на помилваните 
лишени от свобода 

Белене 104 4 
Бургас 43 4 
Ловеч 202 6 
Пазарджик 58 4 
Плевен 74 3 частично 
Пловдив 57 6 
Сливен 59 2 частично 
Стара Загора 131 13 

 
 
ІХ. ЖАЛБИ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА 
 
В чл. 37 (1), ЗИН е отбелязано, че лишените от свобода имат право да подават молби и жалби. В 
ППЗИН е конкретизирано, че молбите и жалбите на лишените от свобода се завеждат в специална 
книга, в която се отбелязват датата на получаването и изпращането, името на затворника, органът, 
до който са адресирани, предметът и полученият отговор. Според пенитенциарни служители 
регламентацията за работата по жалбите на лишените от свобода е изключително стара. В затворите 
се работи по Инструкция на МВР от 1983 г., с която са определени реда за завеждане на жалбите, 
разпределението им и сроковете за работа с тях.  
 
В затвора в гр. Бобовдол (вероятно според изискванията на споменатата инструкция) е възприета 
практиката при регистрацията на жалбата на затворника да се връчва бланкова бележка коята 
съдържа информация както следва: “Жалбата Ви по повод ..................е регистрирана под № Ж 
...........200...г.” Бележката се подписва от началник група РАД. Връчването на бележката се 
удостоверява с подписа на жалбоподателя.  
   
След разглеждането на жалбата от компетентните органи, на лишения от свобода в Бобовдол се 
предава друга бланкова бележка, която съдържа следната информация: “Жалбата Ви под № Ж-
............./200...г. е решена и е основателна / неоснователна. Мерки..................................” Бележката 
също се подписва от началник група РАД и връчването й се  удостоверява с подписа на 
жалбоподателя.  
 
В българските затвори се води статистика на жалбите според техния характер. Тази статистика би 
трябвало да обхваща само тези от жалбите, които са адресирани до началниците на затворите или до 
органи и институции извън изброените в чл. 37 ЗИН. За характера на жалбите, адресирани до 
посочените в чл. 37 ЗИН органи и институции затворната администрация не би могла да има 
информация поради това, че те са подадени в запечатани пликове и не подлежат на проверка. Едва 
когато този, до когото е адресирана жалбата я препрати за проверка до затворната администрация, 
жалбата би мотла да бъде въведена в статистиката.  
 
В хода на настоящото изследване БХК не бе в състояние да установи в каква част от случаите 
подадените жалби срещу действия на администрацията биват връщани обратно в затвора за 
проверка от същата администрация.  
 
Поради липсата на доверие, че проверката по жалбата ще бъде извършена безпристрастно, 
лишените от свобода най-често не обжалват действията на администрацията. Според някои лишени 
от свобода, тези, които пишат по-често, се възприемат по-скоро като потенциални нарушители на 
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вътрешния ред. Служители от няколко затвора под една или друга форма за изразявали мнение, че 
когато лишени от свобода пишат жалби, които след проверка се оказват безпочвени, би трябвало да 
бъдат санкционирани за клевета.  
 
В последните години се наблюдава рязко увеличаване на броя на жалбите в за българските затвори, 
което изисква създаването на ефективни механизми за независими и безпристрастни проверки на 
всеки подаден сигнал.  
 
Таблицата по-долу показва подадените жалби извън тези по чл. 37 от ЗИН в местата за лишаване от 
свобода от януари до септември 2003 година и дава информация колко от жалбите са били приети за 
основателни от съда.   
 

Затвор Други жалби, 
извън тези по 
чл. 37 от ЗИН 

Брой обжалвания 
приети за 
основателни 

Белене 23 0 
Бобовдол 69 20 
Бойчиновци - - 
Бургас 50 8 
Варна Няма данни Няма данни 
Враца 48 0 
Ловеч 41 5 
Пазарджик - 0 
Плевен - 1 
Пловдив 22 1 
София 8 0 
Сливен 32 1 
Стара Загора - - 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 
 
Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България бе обект на няколко 
реформи, които бяха насочени към нейното хуманизиране. Най-обхватна бе реформата от 2002 г., 
чийто ефект предстои да се прояви цялостно. Въпреки това, българската пенитенциарна система 
има да извърви още дълъг път до своето пълно съобразяване с международните стандарти по 
правата на човека. В настоящия си вид тя все още допуска сериозни разминавания с тези стандарти. 
Един от най-сериозните проблеми в това отношение е неограниченият от подходящи сдържащи 
механизми произвол при налагането на дисциплинарните мерки и при разследването на 
оплакванията от злоупотреби. Той прави от някои места за лишаване от свобода своеобразни 
анклави на деспотизма и подронва смисъла и целта на лишаването от свобода. Произволното 
упражняване на дисциплинарната власт е не само нарушение на принципите на справедливата 
законова процедура и на други основни права и свободи, но в много случаи то създава ситуации, 
които представляват нечовешко и унизително отнасяне и наказание. 
 
За да се продължи пътят на реформиране и хуманизиране на местата за лишаване от свобода и за да 
се създаде една дисциплинарна практика, която подпомага тази цел, Български хелзинкски комитет 
отправя следните препоръки към правителството и към другите институции в България: 

1. В българското пенитенциарно законодателство да се установят дисциплинарни състави, 
които да предвиждат конкретни наказания за конкретни нарушения. Наказанията трябва да 
бъдат съразмерни на тежестта на нарушенията. 

2. Чрез закон да се установи независим орган и процедура за налагане на дисциплинарни 
мерки, които да съответствуват на принципите на справедливия процес. 

3. Дисциплинарната политика в различните места за лишаване от свобода да се съгласува и да 
се разработи единен кодекс за поведение на пенитенциарните служители при налагане на 
дисциплинарни санкции. 

4. Материалните условия в местата за изтърпяване на дисциплинарните наказания, които 
предвиждат изолиране, да се приведат в съответствие с международните стандарти, за да се 
предотврати превръщането на наказанието в нечовешко и унизително третиране. 
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5. Да се установи ефективен съдебен контрол върху дисциплинарните мерки, включително 
върху настаняването и лишаването от работа и зачитането на работните дни. 

6. Да се въведе единна система на документиране на всички случаи на употреба на сила и 
помощни средства спрямо лишени от свобода, както и сиситема на ефективно разследване 
на жалби от тях от независим орган. 

7. Да се създаде система на правна помощ за лишените от свобода в дисциплинарните 
процедури и за решаване на други техни граждански права, които могат да възникнат по 
време на изпълнението на наказанието. 

8. Админситрациите на местата за лишаване от свобода да събират адекватна и еднообразна 
статистика, свързана с дисциплинарната практика, която периодично да се обобщава и 
анализира. 

9. С цел избягване на произвола, да се установят ясни критерии и съгласувана писмена 
политика по отношение на условно-предсрочното освобождаване. 

10. Да се въведат специални процедури по освидетелствуване и прегледи за целите на 
формални съдебни процедури на лишените от свобода, които да са отделни от 
медицинското обслужване на лишените от свобода. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

 
З А  П  О  В  Е  Д 

 
Съдържание: Устройство и обзавеждане на наказателна килия и определяне вещите, които 
наказаните могат да държат при себе си 
 
#1 – Г31         София, 29.06.1995 
 
На основание чл. 103, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона на изпълнение на наказанията,  
 
З А П О В Я Д В А М: 
 
1. (1) Във всеки затвор, поправителен дом и трудово-поправително общежитие се устройват най-
малко две наказателни килии. Същите се разполагат в зоните с повишена сигурност, като се 
осигурява подходяща изолация от останалите помещения.  
 
(2) Помещенията, устроени като наказателни килии, трябва да отговарвят на следните изисквания: 
да няма влага, да имат пряк достъп на дневна светлина, да се заключват добре, да се отопляват, да 
има условия за проветряване, да имат дървен нар или дървен под на най-малко 25 см. от нивото на 
плочата.  
 
(3) На всеки наказан да се осигурява място за спане с размери не по-малко от 80/190 см и дюшек.  
 
(4) В наказателните килии да не се забиват гвоздеи, куки, халки и други и да не се внасят и държат 
предмети, които биха могли да се използват за самоубийство, самонараняване или нападение. 
 
2. Настаняването в наказателна килия на лишените от свобода се извършва лично от дежурния 
главен надзирател само въз основа на писмена заповед за наложено назакание по чл. 76, букви “и”и 
“к.” 
 
В деня на настаняването на лишения от свобода задължително се извършва медицински преглед, 
резултатите от които се отразява писмено от лекаря в книгата на поста.  
 
3. (1) Наказаните по чл. 76, букви “и” и “к” ЗИН лишени от свобода могат да се държат при себе си 
само следните вещи: 
 
А) От първи май по до петнадесети октомври – по едно одеало само за през нощта, долно бельо, 
сако (куртка), панталон, шапка, чорапи, обувки, носна кърпа, кърпа за лице и сапун, четка и паста за 
зъби.  
 
Б) От шестнадесети октомври до тридесети април – освен вещите по б. “А” още: по едно одеало и 
дълго палто (шинел). За този период едното одеало им се оставя и през деня.  
 
(2) Храненето на лишените от свобода се извършва в наказателната килия, за което се осигуряват 
необходимите условия.  
 
4. (1) На наказаните по чл. 76, букви “и” и “к” от ЗИН лишени от свобода задължително се 
осигурява сутрин, обяд и вечер по половин час за тоалет, през което време килиите се почистват 
основно.  
 



 58 

(2) Кoгато е наложено наказание “изолиране в наказателна килия без излизане на работа” с 
максимален размер 14 денонощия, на лишените от свобода се осигурява един път ползването на 
баня.  
 
(3) Наказаните по чл. 76, букви “и”и “к” от ЗИН лишени от свобода ползват правото си на престой 
на открито по график, отделно от останалите лишени от свобода. 
 
5. Освен ограченията по чл. 103, ал. 1 и 2 от ППЗИН на наказаните не могат да се налагат 
допълнителни ограничения като: забрана да се движат в килията или да лежат, задължение да стоят 
прави или други подобни.  
 
6. Наказаните по чл. 76, буква “и” ЗИН се настаняват по възможност отделно от тези по чл. 76, 
буква “к” ЗИН. 
 
Изпълнението на тази заповед възлагам на началниците на затворите, поправителния дом и ТПО, а 
контролът – на заместник-началника на ГУМЛС по режимно-охранителната работа.  
 
Отменям заповед Л-55/7.02.1983 г. на началника на отдел “Затвори.” 
 
 
Началник Главно управление на 
местата за лишаване от свобода: 
 

      Полковник:  
/З. Трайков/  

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗБРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 
 
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ 
 
“35. Следното трябва да бъде предвидено и определено със закон или с наредба на компетентните 
власти: 
 а) поведение, представляващо дисциплинарно нарушение; 
 б) вид и продължителност на наказанието, което може да бъде наложено; 
 с) органи, компетентни да налагат такива наказания; 
 д) органи, пред които може да бъде обжалвано налагането на наказанието и достъпът до 
тях. 
36. 1. Никой затворник не може да бъде наказан, освен в съответствие с разпоредбите на такъв закон 
или наредба и никога два пъти за същото нарушение. 
 2. Докладите за нарушенията се предоставят веднага на компетентните власти, които трябва 
да вземат отношение по тях без излишно протакане; 
 3. Никой затворник не може да бъде наказан без да бъде информиран за нарушението, в 
което се обвинява и без да му бъде дадена възможност да се защити. 
 4. Когато това е необходимо и осъществимо, на затворниците ще им бъде предоставяна 
възможността да използват преводач при своята защита. 
37. Колективните наказания, телесните наказания, наказанията чрез затваряне в тъмна килия и 
всички жестоки, нечовешки или унижаващи наказания ще бъдат напълно забранени като наказания 
за дисциплинарни нарушения. 
38. 1. Наказанието изолиране в наказателна килия или всяко друго наказание, което може да има 
неблагоприятен ефект върху физическото или умствено здраве на затворника, ще бъде налагано 
само ако медицинско лице удостовери писмено след преглед, че затворникът е в състояние да го 
понесе. 
 2. В никакъв случай подобно наказание не може да противоречи или да се отклонява от 
принципите, изложени в правило 37. 
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 3. Медицинското лице ще посещава ежедневно затворниците, подложени на такова 
наказание, и ще дава препоръка на началника, ако е необходимо прекратяването на отмяната на 
наказанието по здравословни причини.”5

 в) по нареждане на началника на затвора, при положение че всички други методи за 
контрол не дадат резултат, за да бъде предпазен затворникът от самонараняване, нараняване на 
други или за да се предотвратят сериозни имуществени щети; в такива случаи началникът незабавно 
ще се консултира с медицинско лице и ще докладва на вишестоящия административен орган.”

 
 
“39. Използването на вериги и железа се забранява. Белезници, усмирителни ризи и други средства 
за ограничаване на движенията никога няма да се прилагат като наказание. Те няма да бъдат 
използвани, освен в следните случаи: 
 а) при необходимост, като предпазна мярка срещу бягство по време на преместване на 
затворниците, при условие, че бъдат снемани, когато затворникът се явява пред съдебен или 
административен орган, освен ако този орган не вземе друго решение. 
 б) по здравословни причини в съответствие с указанията и под надзора на медицинско лице. 

6

 4. Всяка молба или жалба, адресирана до затворническата администрация, ще бъде 
разглеждана бързо и ще й бъде отговорено без ненужно протакане.”

 
 
“42. 1. Всеки затворник ще има възможност всеки ден да отправя молби или жалби до началника на 
затвора или до упълномощеното за това официално лице. 
 2. Затворникът ще има възможност в отсъствието на началника или на други членове на 
персонала, да говори, да отправя молби или жалби до инспектора по затворите или до всеки друг 
орган, упълномощен да посещава затвора. Обжалването на официални решения може, обаче, да 
бъде ограничено в рамките на предвидените процедури. 
 3. На всеки затворник ще му бъде разрешено да отправя молби или жалби в 
конфиденциален порядък до централната администрация на затворите, до съдебните или други 
съответни власти. 

7

• “Да бъдат информирани писмено за обвиненията срещу тях и да им бъде предоставено 
достатъчно време да подготвят своята защита; 

 
 
КПИ препоръчва в случай на дисциплинарни процедури срещу затворници, да им бъдат 
гарантирани следните права: 

• да канят свидетели в своя полза и да разследват доказателствата срещу тях; 
• да бъдат изслушвани преди наказване в случаите когато бъдат намерени за виновни от 

началника; 
• да остават седнали по време на разглеждане на техния случай и да имат възможност и 

средства да си водят бележки; 
• да обжалват всякаква санкция, която им бъде наложена.”8

 
ИЗОЛАЦИИ 
 

 

“Следва да се полагат и да се поощряват усилията за отмяна на затварянето в единична килия като 
наказание или да се ограничава неговото налагане.”9

• “да установят система за периодично преразглеждане на мерките, за да гарантират, че 
времето, прекарано в изолация и равнището на предприетите мерки за сигурност не 
надхвърлят необходимото.”

 
 
Комитетът на министрите на Съвета на Европа препоръчва на страните-членки по отношение на 
опасните затворници, поставени в изолация: 

10

                                                 
5 Европейски правила за затворите, правила 35-38. 
6 Европейски правила за затворите, правило 39. 
7 Европейски правила за затворите, правило 42. 

 

8 КПИ, Първи ирландски доклад, §81. 
9 Основни принципи за третиране на затворниците, чл.7. 
10 Препоръка № R (82) 17. 
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“Често съществуват процедури, наред с формалните дисциплинарни процедури, според които 
затворник може да бъде изолиран против волята му от другите затворници по дисциплинарни или 
свързани със сигурността причини (например, в интерес на “добрия ред” в заведението). Тези 
процедури трябва също да са съпроводени с подходящи гаранции. Затворникът трябва да бъде 
информиран писмено за причините за предприетите срещу него мерки (като мотивите, които му се 
дават могат да не включват детайли, чието непредоставяне е свързано със съображения за 
сигурност). На затворника трябва да се предостави възможност да представи своите съображения по 
въпроса и да оспори мярката пред подходящ орган.”11

“КПИ обръща особено внимание на затворници, държани по каквато и да било причина (по 
дисциплинарни причини, в резултат на тяхното “опасно” или “смущаващо” поведение; в интерес на 
наказателното разследване; по тяхно собствено желание), в условия, наподобяващи единична 
изолация. Принципът за пропорционалност изисква да се поддържа баланс между изискванията на 
случая и прилагането на режим от типа единична изолация, който е една мярка, която може да има 
много вредни последствия върху засегнатото лице. Единичната изолация може, при известни 
условия, да се равнява на нечовешко и унизително отнасяне; във всеки случай, единичните 
изолации трябва да бъдат колкото е възможно по-кратки. В случай, когато такъв режим се налага по 
желание на затворника, съществена гаранция ще бъде възможността винаги, когато затворникът или 
служител на затвора от името на затворника пожелае лекар, такъв да бъде повикан незабавно с цел 
да се направи медицински преглед на затворника. Резултатите от прегледа, включващ заключение 
относно физическото и психичното състояние на затворника, както и, ако е необходимо, 
предвидимите последствия от продължителната изолация, трябва да се оформят в писмен вид, за да 
бъдат предоставени на компетентните власти.”

 
 

12

“Затворниците, които представляват особено висок риск от гледна точка на сигурността, трябва, в 
рамките на тяхното отделение, да се ползват от относително лек режим като средство за 
компенсиране на тяхната тежка ситуация на задържане. По-специално, те трябва да са в състояние 
да се срещат със задържаните в същото отделение и да им се предлага богат избор от дейности. 
Трябва да се полагат специални усилия за създаване на позитивни отношения между персонала и 
затворниците. Това е в интерес не само на хуманното третиране на обитателите на отделението, но 
също и на поддържането на ефективен контрол и сигурност и на безопасността на 
персонала...Аксиоматично е, че затворниците не трябва да бъдат държани в отделения за повишена 
сигурност повече отколкото това се обуславя от риска, който те представляват. Това изисква 
редовно преразглеждане на решенията за настаняване.”

   
 

13

“По-специално, комитетът [КПИ] указа ясно, че затворниците, които са наказани с дисциплинарно 
изолиране или са изолирани административно, няма да бъдат: държани голи; лишени от дюшек за 
спане през нощта; лишени от разходка на открито. На тях трябва да им се позволява държането на 
материали за четене. Всички килии в отделението за изолиране трябва да имат звънци за повикване, 
в отделението винаги трябва да има служител от персонала, а на прозорците на килиите не трябва да 
бъдат поставяни метални екрани.”

 
 

14

“С премахването или с налагането в някои страни на мораториум върху смъртното 
наказание, все повече страни се изправят пред проблема на увеличаващия се брой осъдени на 
доживотен затвор без право на замяна. Страните-членки се призовават да обърнат внимание 
на специфичните проблеми, които възникват в резултат от това, особено на проблема, 
възникващ от факта, че осъдените на доживотен затвор се държат в условия, близки до 
единична изолация.”

  
 

15

                                                 
11 КПИ, Втори общ доклад, §55. 
12 КПИ, Втори общ доклад, §56. 
13 КПИ, Единадесети общ доклад, §32. 
14 Rod Morgan, Malcolm Evans, Combating Torture, p. 118. 
15 Цитиран в текста: ОССЕ, Среща за реформа на затворите-2002. 
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МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 
 
“15. Условията за живеене на затворниците и особено условията за спане, трябва да бъдат 
хигиенични и здравословни, като се обръща необходимото внимание на състоянието на въздуха и 
особено на съдържанието на въздух в един кубически метър, разумно по размер пространство, 
осветление, отопление и вентилация. 
 
16. Във всички помещения, в които затворниците живеят и работят: 
 а) прозорците трябва да са достатъчно големи, за да дадат възможност на затворниците, 
наред с другото, да четат или да работят при естествена светлина в нормални условия. Те трябва да 
бъдат построени по такъв начин, че да позволяват влизането на свеж въздух, освен ако няма 
подходяща климатична инсталация. Нещо повече, като се спазват изискванията за сигурност, 
прозорците трябва да изглеждат във възможно най-голяма степен нормални по размер, 
местоположение и конструкция; 
 б) изкуствената светлина трябва да съответства на признатите технически стандарти. 
 
17. Санитарните инсталации и помещения трябва да са достъпни и адекватни, за да дават на всеки 
затворник възможност да задоволява естествените си нужди в условията на чистота и 
пристойност.”16

“КПИ често среща приспособления като метални капаци, летви или плаки, закрепени за прозорците 
на килиите, които лишават затворниците от достъп до естествена светлина и до чист въздух. Те се 
използват особено често в заведения за обвиняеми и подсъдими. КПИ изцяло приема, че по 
отношение на някои затворници може да се налага вземането на някои специфични мерки за 
сигурност, целящи предпазване от риска от конфликти и/или престъпна дейност. Но подобни мерки 
се прилагат по изключение, а не като правило. Това означава, че съответните власти трябва да 
изследват случаите на всички затворници, за да се убедят дали се налагат специфични мерки за 
сигурност във всеки един от тях. И ако такива мерки се налагат, те никога не трябва да включват 
лишаване на затворниците от естествена светлина и чист въздух. Последните са основни елементи 
на живота, до които всеки затворник има право на достъп; нещо повече, отсъствието на тези 
елементи създава условия за разпространение на болести и по-специално на туберкулоза.”

 
   

17

“КПИ препоръчва основният стандарт за затворници, както мъже, така и жени, да не бъде по-малко 
от 6 кв. м. на затворник. Единични килии, по-малки от 6 кв. м. са описани като “твърде малки”, но 
приемливи ако техните обитатели могат да прекарват значителна част от деня извън тях и е 
препоръчано килии, които са по-малки от 6 кв. м. да бъдат извадени от употреба за настаняване на 
затворници...Комитетът изглежда е възприел граница на толерантността от 9 кв. м. за килии, в които 
са настанени двама затворници.”

  
 

18

“20. Клиничните решения и другите оценки на здравното състояние на задържаните деца трябва да 
се ръководят единствено от медицински критерии. Медицинският персонал трябва да действа 
напълно независимо в рамките на своята квалификация и компетентност.”

 
 
РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ 
 

19

73. Лекарите в затвора не трябва да изготвят каквито и да било медицински или психиатрични 
заключения за защитата или обвинението, освен на формални основания или когато това е поискано 
от съд. Те трябва да отбягват всякаква роля като медицински експерти в съдебния процес относно 

 
 
“72. Телесните обиски са работа на административните власти и лекарите в затвора не трябва да се 
включват в подобни процедури. Но на затворниците трябва да се прави медицински преглед от 
лекар, когато има обективно медицинско основание, изискващо неговото/нейното включване. 
 

                                                 
16 Европейски правила за затворите, правила 15-17. 
17 КПИ, Единадесети общ доклад, §30. 
18 Rod Morgan, Malcolm Evans, Combating Torture, pp.99-100. 
19 Препоръка относно етическите и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, чл. 20. 
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обвиняемите или подсъдимите. Те трябва да събират и анализират образци само за диагностични 
цели и само на медицински основания.”20

“Лекарят на затвора действа като личен лекар на пациентите. Следователно, в интерес на 
запазването на добрите отношенията между лекаря и пациента, той не трябва да бъде каран да 
удостовери, че затворникът може да бъде подложен на наказание. Той не трябва да прави обиски и 
освидетелствувания по искане на администрацията, освен в извънредни ситуации, когато не може да 
се извика друг лекар.”

 
 

21

По делото Илхан срещу Турция от 2000 г. ЕСПЧ намери нарушение на чл. 3 от Европейската 
конвенция за правата на човека поради това, че, след като спрямо задържан е употребена 
сила, в резултат на което той е бил ранен в главата, неговото прехвърляне в болница за 
лечение е било забавено с 36 часа.

 
 

22

“30. Всякакви белези на насилие, установени когато затворниците се преглеждат при приемане в 
затвора трябва да бъдат изчерпателно записани от лекаря, заедно с всякакви релевантни обяснения 
на затворника и лекарските заключения. Тази информация трябва да бъде предоставена на 
затворническата администрация със съгласието на затворника.”

 
 

23

57. В изключителни случаи може да се използва физическо фиксиране за кратък период от време в 
случаи на пациенти със сериозни психични заболявания докато започне да се проявява 
успокояващото действие на подходящ медикамент.”

 
 
“56. В случаите, когато употребата на изолиране на пациенти с душевни разстройства не може да се 
избегне, тя трябва да се ограничи до абсолютния минимум и да се замени с индивидуална грижа 
колкото е възможно по-скоро. 
 

24

“65. Ролята на лекаря не трябва да включва разрешаването или опрощаването на използването на 
сила от персонала на затвора, който сам трябва да поеме тази отговорност за постигането на добър 
ред и дисциплина.”

 
 

25

 3. Освен при специални случаи, персоналът, чиито задължения изискват пряк контакт със 
затворници, не трябва да бъде въоръжен. Нещо повече, при никакви обстоятелства не бива да се 
предоставя оръжие на персонал, който не е напълно обучен да го използва.”

 
 
УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ОРЪЖИЕ 
 
“63. 1. Персоналът в местата за изтърпяване на наказанието няма да използва сила срещу 
затворници освен за самозащита или в случаи на опити за бягство или активна или пасивна 
физическа съпротива на заповед, основаваща се на закона или на наредбите. Член на персонала, 
който употреби сила, трябва да я използва не повече отколкото е строго необходимо и да докладва 
за инцидента незабавно на началника на затвора. 
 2. Персоналът трябва да получава подходящо обучение за сдържане на агресивни 
затворници. 

26

“Затворник, срещу когото е приложена каквато и да е физическа сила, трябва да има право веднага 
да бъде прегледан и, ако е необходимо, лекуван от лекар. Прегледът трябва да се осъществи извън 

 
 

                                                 
20 Препоръка относно етическите и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, чл. 72-
73. 
21 КПИ, Трети общ доклад, §73. 
22 ECHR, İlhan v. Turkey, Appl. No.22277/93, Judgment from 27 June 2000. 
23 Препоръка относно етическите и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, чл. 30. 
24 Препоръка относно етическите и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, чл. 56-
57. 
25 Препоръка относно етическите и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, чл. 65. 
26 Европейски правила за затворите, правило 63. 
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обсега на чуваемост и, за предпочитане, извън погледа на немедицински персонал, а резултатите от 
прегледа (включително, всякакви релевантни заявления на затворника и лекарските заключения) 
трябва да бъдат формално записани и предоставени на затворника. В редките случаи, когато се 
налага използване на средства за физическо сдържане, затворникът трябва да се държи под 
постоянно и адекватно наблюдение. Впоследствие инструментите за сдържане трябва да се 
премахнат при първа възможност; те никога не трябва да се използват, а тяхното прилагане – да се 
продължава с цел наказание. И, накрая, всеки случай на използване на физическа сила срещу 
затворници трябва да се записва.”27

“Справянето с проблема на насилието между затворниците изисква затворническият персонал да 
бъде поставен в положение, включително по отношение на броя на персонала, да използват своята 
власт и задачи за надзор по подходящ начин. Затворническият персонал трябва да бъде нащрек за 
признаци на безпокойство и да бъде както решен, така и подходящо обучен да се намесва когато е 
необходимо. Съществуването на позитивни отношения между персонала и затворниците, основани 
върху поддържането на сигурността и едновременно с това на грижата, е решаващ фактор в този 
контекст; това ще зависи до голяма степен от наличието на подходящи междуличностни 
комуникационни умения у персонала. Ръководството на затвора трябва да е готово да подкрепи 
изцяло персонала в осъществяване на неговите функции.”

  
 

28

“Когато по време на задържане или лишаване от свобода лице почине или изчезне, съдебен или друг 
орган трябва да започнат разследване за причините за смъртта или изчезването било по тяхна 
собствена инициатива, или по настояване на член на семейството на лицето или на всяко друго 
лице, което знае за случая. Доколкото е възможно, подобно разследване трябва да се проведе на 
същата процесуална основа и когато лице почине или изчезне скоро след приключването на срока 
на неговото задържане или лишаване от свобода. Резултатите от разследването трябва да бъдат 
предоставени при поискване, освен ако това би препятствало продължаващо наказателно 
разследване.”
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