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Разглеждане на докладите представени от държавите-членки в съответствие 

с чл. 40 от Пакта 

  Заключителни наблюдения на Комитета по правата на човека 

 

  България 

1. Комитетът разгледа третия периодичен доклад, представен от 

България (CCPR/C/BGR/3) на 2808-мата и 2809-тата си сесии 

(CCPR/C/SR2808 и CCPR/C/SR2809), проведени на 13 и 14 юли 2011. 

На 2823-тата сесия (CCPR/C/SR2823), проведена на 25 юли 2011, 

Комитетът прие следните заключителни наблюдения.  

 A. Увод 

2. Комитетът приветства предоставянето на третия периодичен 

доклад на България и информацията, която съдържа, но изразява 

съжалението си, че е предоставен късно. Той изразява признателност 

за възможността да поднови конструктивния диалог с делегацията на 

високо ниво от страна на държавата-членка по мерките, които 

представителите на държавата-членка са взели, за прилагане 

разпоредбите на Пакта. Комитетът е благодарен на държавата-членка 

за нейните писмени отговори (CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1) на списъка от 

въпроси, които бяха приложени към устните отговори, предоставени от 

делегацията и за допълнителната информация, предоставена писмено.  
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 B. Положителни аспекти 

3. Комитетът приветства следните законодателни и 

институционални стъпки, предприети от страна на България: 

(i) Приемането на Закона за алтернативна служба през 1999 г, 

измененията на Закона за отбраната и въоръжените сили  на 

Република България през 2007 г. и отмяната на военната служба 

от 1 януари 2008 г.  

(ii) създаването на Националната комисия за борба с трафика на 

хора през 2003 г. по Закона за борба с трафика на хора; и 

(iii) поправките в Конституцията през 2007 г. в областта на 

съдебната власт и създаването на Висш съдебен съвет, както и 

приемането през 2010 г. на Интегрирана стратегия за борба с 

престъпността и корупцията.  

4. Комитетът приветства ратификацията от страна на България на 

следните международни инструменти: 

(a) Вторият факултативен протокол към Международния пакт за 

граждански и политически права през 1999 г.  

(b) Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност (2001 г.);  

(c) Протоколът за предотвратяване, потискане и наказване на 

трафика на хора, особено на жени и деца (2001 г.); 

(d) Факултативния протокол към Конвенцията за елиминиране на 

всички форми на дискриминация на жените през 2006 г.  

(e) Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето 

за въвличането на деца във въоръжени конфликти (2002 г.); и  

(f)    Факултативния протокол към Конвенцията за правата на 

детето за търговията с деца, детска проституция и детска 

порнография през 2001 г.   

 C. Основни области на загриженост и препоръки 

 

5. Взимайки под внимание чл.5, ал.4 от Конституцията, според 

който разпоредбите на Пакта имат предимство пред нормите на 

вътрешното законодателство и приветствайки наличието на 

механизми, чрез които жертвите на нарушенията на Пакта могат да 

получат удовлетворение, Комитетът е загрижен от факта, че местните 

съдилища системно не зачитат Пакта като част от правната рамка, в 

която те действат и че Висшият съдебен съвет няма регистрирани 

случаи, в които е имало директно позоваване на разпоредбите му (чл. 

2).   
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  Държавата-членка трябва да предприеме всички необходими 
мерки да разпространи знанието за разпоредбите на Пакта сред 
съдии, прокурори и адвокати, за да се позовават те на тях и да ги 
прилагат в релевантните случаи. Държавата-членка трябва да 
включи в следващия периодичен доклад детайлни примери на 
прилагането на Пакта от местните съдилища и на достъпа до 
средства за защита, представени от законодателството, на 
физически лица, които претендират за нарушаване на правата, 
съдържащи се в Пакта.  

 

6. Приветствайки прилагането на Националната стратегия за 

насърчаването на равенството между половете (2009-2015), Комитетът 

е загрижен от факта, че дискриминационните практики и съобщения 

остават широко разпространени, включително в медиите, и че не е 

прието специфично законодателство за равните възможности между 

жените и мъжете (чл. 2, 3, 26).  

   

Държавата-членка трябва да приеме допълнителни политики за 

ефективно равенство на половете и да приеме и прилага 

специфично законодателство по отношение на равенството между 

мъжете и жените, като така официално признае специфичната 

природа на дискриминацията срещу жени и адекватното й 

адресиране. В допълнение, страната трябва да приеме 

необходимите мерки за мониторинг и да сложи край на 

стереотипните съобщения, отнасящи се до пола, в обществото.  

 

7. Вземайки предвид Рамковата програма за интеграция на ромите в 

българското общество (2010-2020), Комитетът е загрижен от 

съществуващата широкоразпространена дискриминация, от която 

страда ромското население, особено по отношение на достъпа до 

образование, правосъдие, заетост, жилища и търговски услуги.  

Комитетът също така е загрижен от малкия брой случаи от този род, 

които са разследвани, предадени на съд и санкционирани (чл. 2, 25, 26, 

27).  

 
  Държавата-членка трябва да следва усилията си да изкорени 

стереотипите и широкоразпространената дискриминация срещу 
ромите и, между другото, да увеличава разяснителните кампании, 
които насърчават толерантност и уважение към различията. 
Държавата-членка трябва да предприеме мерки за насърчаване на 
равен достъп до възможности и услуги във всички сфери и на 
всички нива чрез подходящи действия с цел да се адресират 
съществуващите неравенства. В заключение, страната трябва да 
осигури, че случаите на дискриминация се разследват системно, че 
отговорните се привличат под отговорност и се наказват и че се 
предоставят адекватни компенсации на жертвите.  

 

8. Комитетът е загрижен от големия брой случаи на изтезания и 

друго нечовешко и унизително отнасяне, включително неосигуряване 
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на животоспасяваща медицинска помощ и дискриминация на расова 

основа, особено насочена срещу лица от ромски произход, от 

правоприлагащите органи. Комитетът е също така загрижен, че при 

завеждане на дело, никои от тези случаи не са довели до санкции на 

полицейските служители, и не са осигурени правни средства за защита 

на жертвите. Комитетът е загрижен заради това, че настоящата система 

показва липса на обективност и надеждност и улеснява 

безнаказаността на полицейските служители, участващи в 

нарушенията на човешките права.  (чл. 2, 7, 9, 14). 

 
  Държавата-членка трябва да вземе необходимите мерки за 

премахване на всички форми на тормоз от страна на полицията и 
малтретиране по време на полицейски разследвания, включително 
бързо разследване, наказателно преследване на нарушителите и 
приемане на разпоредби за ефективна защита и осигуряване на 
правни средства за защита на жертвите. Трябва да бъде осигурено 
необходимото ниво на независимост на съдебните разследвания, с 
участието на служители на правоприлагащите органи. Държавата-
членка трябва да гарантира създаването и прилагането на 
независим механизъм за надзор над наказателното преследване и 
осъдителни присъди в случаи на жалби срещу престъпно 
поведение от страна на служители на полицията. 

  

9. Комитетът изразява съжаление за неотдавнашните прояви на 

нетърпимост към религиозните малцинства и към нетрадиционни 

религиозни групи в България (110 случая на вандализъм срещу джамии 

в последните две десетилетия, и нападението над мюсюлмани по време 

на молитва пред Баня Баши джамия в центъра на София на 20 май 

2011г.). Взимайки под внимание съществуващата правна рамка за 

борба с дискриминацията и словото на омраза, Комитетът изразява 

съжаление за лошото прилагане на законодателството (чл. 18, 20, 26). 

   

Държавата-членка трябва да предприеме всички необходими 

мерки, за да се насърчат превенцията, разследването и 

санкционирането на престъпления от омраза, словото на омраза и 

тормоза срещу малцинствата и религиозните общности, особено 

срещу ромските и мюсюлманските, чрез пълно прилагане на 

съществуващото законодателство и чрез кампании за повишаване 

на осведомеността, насочени към малцинствата, религиозните 

групи и обществото като цяло. 

 

10. Комитетът е загрижен от информацията за насилие и 

дискриминационни практики срещу деца и възрастни с увреждания в 

медицинска институционална среда, включително лишаване от 

свобода и принудително използване на инвазивни и необратими 

лечения с невролептици. Комитетът е също така обезпокоен от 

трудностите, пред които са изправени институционализираните лица 
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да се реинтегрират в обществото и липсата на програми за тяхната 

психо-социална рехабилитация (чл. 2, 6, 7, 9, 10, 26).  

  Държавата-членка трябва да прилага политика на нулева 
толерантност към насилието и дискриминационните практики 
срещу деца и възрастни с увреждания в медицински заведения и да 
вземе необходимите мерки, за да гарантира ефективно и 
задълбочено разследване на всички твърдения за изтезания и 
малтретиране, както и адекватно съдебно разследване и санкции 
на предполагаемите извършители. Държавата-членка трябва също 
така да създаде и прилага програми за психо-социална 
рехабилитация на институционализираните лица.  

 

11. Комитетът е обезпокоен, че, както признава държавата-членка, 

нейното законодателство, свързано с условията, при които 

служителите на реда могат да използват потенциално смъртоносна 

сила изглежда е в противоречие със съответните международни 

стандарти, което може да доведе до сериозен риск за нарушаване на 

правото на живот. Комитетът отбелязва, че държавата-членка с 

настоящия си Закон за Министерството на вътрешните работи (сега в 

процес на преразглеждане), не изглежда ясно да определя условията за 

използване на смъртоносна сила в пълно съответствие с 

международните стандарти (чл. 6).  

 
  Държавата-членка трябва да осигури, като неотложен въпрос, 

съответствието на нейното законодателство и правила със 
стандартите за право на живот и, по-специално, в съответствие с 
Основните принципи на ООН за използване на сила и огнестрелно 
оръжие от правоприлагащите органи. 

  
12. Комитетът изразява съжаление за малкия брой случаи на 

домашно насилие и по-специално домашно насилие срещу жени, които 

са реално изправени пред правосъдието и санкционирани. В тази 

връзка Комитетът изразява съжаление, че наказателното производство 

на случаите е основно ограничено до случаи, където се нарушава 

административна заповед за защита, а според чл. 161(1) от 

Наказателния кодекс, обвиненията в домашно насилие трябва да се 

започват по тъжба на пострадалия в случаи на лека или средна телесна 

повреда (чл. 2, 3, 6, 26). 

  Държавата-членка следва енергично да продължи усилията си за 
предотвратяване на домашното насилие, и по-специално 
домашното насилие срещу жените, и да насърчава жертвите да 
съобщават за случаите на властите. Държавата-членка трябва да 
инициира чувствителен към пола мониторинг на тези случаи и да 
анализира причините, поради които те рядко са съобщавани. 
Държавата-членка следва също да осигури наказателно 
разследване, преследване и санкциониране на всички случаи на 
домашно насилие.  
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13. Вземайки под внимание поправките, направени в Наказателния 

кодекс от 2004 г., Комитетът изразява съжаление, че националното 

законодателство все още не е криминализирало изтезанията и 

нечовешкото и унизително отнасяне в съответствие с международните 

стандарти, а чл. 287 и чл. 143 от Наказателния кодекс не покриват 

изцяло тези престъпления (чл. 7).  

 
  Държавата-членка трябва да приеме определение за изтезание, 

което да е напълно в съответствие с чл. 1 и 4 от Конвенцията 
срещу изтезанията и с чл. 7 от Пакта.   

 

14. Въпреки че приветства факта, че телесното наказание е незаконно 

в дома, училищата, наказателната система, алтернативните форми на 

грижа и при полагане на труд, Комитетът е обезпокоен, че децата все 

още са жертви на такива практики и че няма информация за съдебно 

преследване на такива практики (чл. 7 и 24).  

   

Държавата-членка трябва да предприеме практически мерки, за 

да сложи край на телесните наказания във всички среди. Трябва 

да насърчава ненасилствените форми на дисциплиниране като 

алтернативи на телесното наказание и трябва да продължи с 

публични информационни кампании за повишаване на 

осведомеността за неговите вредни ефекти.  

 

15. Комитетът е загрижен за широкоразпространената практика на 

неформални бракосъчетания в ромската общност, и по-специално на 

момичета под 14 годишна възраст, въпреки че минималната възраст за 

брак е 18 години (чл. 7, 23).  

   

Държавата-членка трябва да приеме и приложи превантивен 

механизъм за момичета под законната възраст за брак чрез 

стратегии за повишаване на осведомеността на общността, 

фокусирани върху последствията от ранни и неофициални 

договорености за брак, и за правата и задълженията на 

ангажираните лица. 

  

16. Комитетът е обезпокоен от недостатъчните процедурни гаранции 

при процедурата за определяне на статут бежанец (RSD), особено по 

отношение на закъснения между представянето на първоначалната 

регистрация на претенцията и достъпа до RSD, както и от липсата на 

разпоредба в Закона за убежището и бежанците за гарантиране на 

аудио запис на RSD интервюта и достъп до лични файлове от 

кандидатите и техните правни представители преди да е взето 

решението (чл. 7, 10 и 13).  
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  Държавата-членка следва да преразгледа прецедурата за убежище, 
както и решенията по молбите за международна закрила от 
Държавната агенция за бежанците, с оглед да се гарантира, че 
всички търсещи убежище имат достъп до справедлива и 
ефективна система за убежище.  

 

17. Комитетът остава загрижен за това, че лицата с умствени 

увреждания не разполагат с достъп до адекватни процесуални и 

материално-правни мерки, за да се предпазват от ограничения в 

ползването на правата си, гарантирани по силата на Пакта. В частност 

Комитетът е обезпокоен, че лицата лишени от дееспособност не 

прибягват до оспорване на нарушенията на техните права, че не 

съществува независим механизъм за проверка на заведенията за 

психично здраве, както и че системата за настойничество често 

включва участието на длъжностни лица от същата институция, където 

е настанено физическото лице. (чл. 2, 9, 10, 25, 26). 

 

   Държавата-членка трябва да : 

(а) Преразгледа политиката си за лишаване на лица с умствени 

увреждания от тяхната дееспособност и да установи 

необходимостта и пропорционалността на всяка мярка на 

индивидуална основа с ефективни процесуални гаранции, 

осигуряващи във всеки случай, че всички лица, лишени от 

тяхната дееспособност имат бърз достъп до ефективен съдебен 

контрол на решенията; 

(б) гарантира, че хората с умствени увреждания или техните 

законни представители са в състояние да упражняват право на 

ефективни правни средства за защита срещу нарушения на 

техните права и да разгледа предоставянето на по-малко 

рестриктивни алтернативи за насилствено задържане и лечение на 

лица с умствени увреждания; и  

(в) предприеме подходящи мерки за предотвратяване на всички 

форми на малтретиране в психиатричните институции, 

включително и чрез създаването на системи за инспекции, които 

вземат предвид Принципите на ООН за защита на хората с 

психични заболявания и подобряване на грижите за психичното 

здраве (приет от Общото събрание с Резолюция 46/119).  

 

18. Комитетът остава обезпокоен от пренаселването на затворите и 

санитарните условия в следствените арести, включително липсата на 

достъп до питейна вода, както и прекъсванията на водоснабдяването и 

електричеството. Комитетът е също така обезпокоен от недостатъчното 

медицинско обслужване, ограничения достъп до специализирана 

помощ и липсата на обучени служители в местата за лишаване от 

свобода. В допълнение, Комитетът е загрижен относно практиките на 
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корупция в пенитенциарните институции, чрез които някои от 

задържаните имат достъп до привилегии (чл.10). 

  

Държавата-членка трябва да гарантира пълно зачитане на 

Минималните стандартни правила за третиране на лишените от 

свобода и да изпълни проекти за изграждане на нови затвори. 

Държавата-членка следва също така да осигури независимо и 

навременно разследване, както и процедура по наказателно 

преследване на държавни служители и частни лица, които са 

отговорни за корупция в местата за лишаване от свобода. В 

допълнение, страната трябва да положи усилия да осигури 

алтернативи на лишаването от свобода в наказателната си 

система.  

 

19. Комитетът отбелязва приемането на плана „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България“ на 24 

февруари 2010, който предвижда затваряне на всички институции за 

грижа за деца през следващите 15 години, както и премахването на 

институционализирането на деца под тригодишна възраст. Въпреки 

това, Комитетът остава загрижен за броя на децата, които ще останат в 

тези институции за следващите 15 години. В допълнение, Комитетът 

изразява съжаление за липсата на конкретни мерки в рамките на плана 

за създаване на базирана в общността система за грижа, както и 

липсата на процедура за наблюдение и контрол за оценка на 

изпълнението и резултатите от този план (чл. 24, 10).  
    

Държавата-членка трябва спешно да предприеме действия по 

затваряне на всички детски институции, придружени от 

практически алтернативи на институционализирането, 

достатъчно средства за създаването и поддръжката на устойчива 

система за грижи, съобразени с правата по Пакта. Страната трябва 

също да установи процедура по мониторинг за оценка на 

изпълнението и резултатите от плана за действие, за да се затворят 

всички детски институции и да се създадат нови алтернативи за 

грижи за деца.  

 

20. Комитетът, като отбеляза последните мерки, приети в това 

отношение, е загрижен за твърденията относно продължаващата 

корупция в правосъдната система като цяло и нейното негативно 

въздействие върху пълното упражняване на правата, гарантирани от 

Пакта. В допълнение, Комитетът е загрижен от липсата на убедителни 

резултати в борбата срещу корупцията на високите нива, както и 

произтичащата липса на обществено доверие в правосъдието (чл.14).  

   

Държавата-членка трябва да повиши усилията си в борбата с 

корупцията във всички сфери на обществото и да гарантира 

навременно и щателно разследване на всички случаи на съмнения 
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за корупция и по-специално да осигури пълното прилагане на 

Интегрираната стратегия за борба с престъпността и корупцията 

(виж пар.3). 

  

21. Комитетът е обезпокоен, че не се съблюдава изцяло принципа за 

независимост на съдебната власт от органи извън съдебната система и 

че също в рамките на съдебната власт тя не се прилага изцяло. 

Комитетът също така е загрижен, че тази ситуация от своя страна води 

до липса на доверие в съдебната система от обществото като цяло (чл. 

14).  

   

Държавата-членка трябва да гарантира, че принципът за 

независимост на съдебната власт е напълно спазен и разбран и 

трябва да се разработят кампании за повишаване на 

информираността за основните ценности на независимостта на 

съдебната власт, в рамките на съдебните власти, сред 

правоприлагащите органи и към населението като цяло.  

 

22. Комитетът остава загрижен за широкоразпространената практика 

на телефонно подслушване в рамките на Закона за специалните 

разузнавателни средства, равнозначна на намеса на държавата в 

правото на зачитане на кореспонденцията и личния живот. Комитетът 

също така е загрижен, че лица, които са били подложени на незаконно 

наблюдение, не са системно информирани за това и по този начин не 

са в състояние да получат средства за правна защита (чл. 14 и 17).  

    

Държавата-членка трябва да вземе необходимите мерки за да 

гарантира, че следенето на телефонни разговори се разглежда само 

като допълнително доказателство по наказателни дела и се 

практикува със строг съдебен контрол, и трябва да гарантира, че 

лица, които са били наблюдавани неправомерно, следва да бъдат 

редовно информирани за това и да имат достъп до адекватни 

правни средства.  

 

23. Комитетът изразява съжаление за забавянето от държавата-

членка на реформирането на системата за младежко правосъдие (виж 

препоръките на Комитета по правата на детето, CRV/C/BGR/CO/2, ал. 

6-7) (чл. 14, 24). 

   

Страната трябва да разгледа като приоритетен въпрос приемането 

и прилагането на реформата на системата за младежко правосъдие 

в съответствие с правата, защитени от Пакта.  

 

24. Комитетът е обезпокоен от увеличаващия се брой принудителни 

евикции на роми от домовете им, включително чрез големи по мащаб 

изселвания, както личи от изпълнението на заповедта за евикция, 

издадена на 23 юни 2011г. за ромската общност от квартал „Добри 
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Желязков” в София. Тези практики представляват потенциални груби 

нарушения на широк кръг от международно признати човешки права и 

може да се извършват само при изключителни обстоятелства и в пълно 

съответствие с международното право по правата на човека (чл. 17 и 

26). 

    

Държавата трябва стриктно да ограничи използването на 

принудителни евикции чрез приемането на всички възможни 

алтернативи на евикциите и винаги да гарантира алтернативни 

жилища на засегнатите семейства.  

 

25. Имайки предвид, че религиозната свобода е призната като 

основно право съгласно вътрешното законодателство, Комитетът е 

загрижен от неяснотата в Закона за вероизповеданията от 2002, който 

включва специфична процедура за регистрация на Българската 

православна църква (чл. 2, 18). 

   

Държавата-членка трябва да преразгледа разпоредбите на Закона 

за вероизповеданията от 2002 г., хармонизирайки процедурите и 

условията за регистрация на всички религиозни организации. 

Държавата-членка трябва да осигури обучение на местните власти 

и правоприлагащите органи, за да се избегне ненужна намеса в 

правото на религиозна свобода.  

 

26. Комитетът е загрижен от проявите на словото на омраза и 

нетолерантност в общественото пространство, които се проявяват чрез 

някои медии (чл. 19). 

 

Страната трябва да засили мерките, за да предотврати и забрани 

застъпничеството за слово на омраза, нетолерантност и 

дискриминация, в пълно съответствие с принципите по чл. 19 от 

Пакта. 

 

27.  България трябва широко да разпространи Пакта, двата 

факултативни протокола към него, текстът на третия периодичен 

доклад, писмените отговори, предоставени като отговор на списъка от 

въпроси, изготвени от Комитета, както и настоящите заключителни 

наблюдения, като по този начин се повиши осведомеността сред 

съдебните, законодателни и административни власти, гражданското 

общество и неправителствени организации, работещи на територията 

на страната, а също така и на широката общественост. Докладът и 

заключителните наблюдения също така трябва да бъдат преведени на 

официалния за страната език. Комитетът също моли страната, когато 

подготвя четвъртия периодичен доклад, да се консултира и да включва 

гражданското общество и неправителствените организации.   
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28. В съответствие с чл. 71 параграф 5 от Процедурните правила на 

Комитета, страната трябва да осигури в рамките на една година, 

релевантна информация за изпълнението на препоръките на Комитета, 

направени в параграфи 8, 11 и 21 по-горе.  

 

29. Комитетът моли България в следващия си периодичен доклад, 

който трябва да бъде представен на 29 юли 2015 г., да осигури 

специфична и актуална информация за всички препоръки и за Пакта 

като цяло.  

    

 


