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I. СТРАНИТЕ 

A. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ 

(Данни за жалбоподателя и неговия представител, ако има такъв) 

 

Жалбоподател 

1. Фамилно име: неприложимо 

2. Собствено и бащино имена: неприложимо 

Пол: неприложимо 

3. Гражданство: неприложимо 

4. Професия: неприложимо 

5. Дата и място на раждане: неприложимо 

6. Индивидуализиращи белези на жалбоподателя: сдружение с нестопанска цел „Български 

хелзинкски комитет”, № 961 в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието, регистрирано по 

ф. д. № 3168/1993, Софийски градски съд, 3-ти състав, БУЛСТАТ 831091447.  

7. Постоянен адрес: ул. “Върбица” № 7, 1504 София, България 

8. Телефон: +35929440670 

9. Име на представителя: Маргарита Серафимова Илиева 

10. Професия на представител: адвокат  

11. Адрес на представителя: ул. “Върбица” № 7, 1504 София, България 

12. Телефон: +35929440670   Факс: +359884185968 

 

 

B. ВИСОКОДОГОВАРЯЩА СТРАНА 

(Посочете името на Държавата(ите), против коя(и)то е насочена жалбата) 

 

13. Република България 

 

 

 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ 

 

14. Тази жалба касае системното неглижиране и лишаване на Н. К. К. от адекватни, 

своевременни грижи и медицинска помощ от институции на държавата-ответник, в това 

число от домовете за деца и младежи с умствена изостаналост, довело не само до нейните 

страдания приживе, но, в крайна сметка, до смъртта й от тежко, болестно недохранване. 



3 

 

Жалбата касае и отказа на българските власти да проведат всестранно, обективно и пълно 

разследване на причините, довели до смъртта на това деветнадесетгодишно момиче, и 

опита им да оправдаят тази смърт с умствената изостаналост на Н. Не на последно място, 

тази жалба е и за липсата на правни средства за защита на децата/ младежите, като Н., в 

това число и лично на нея, затворени в институции и лишени от родителски грижи, срещу 

дискриминационното отношение на националните власти. Именно поради уврежданията 

и изолираността от обществото (институционализираност) на тези деца/ младежи, в това 

число Н., властите им отказват не само дължимите им жизненонеобходими здравни 

грижи, но и дължимата им наказателноправна защита посредством адекватно разследване 

на злоупотребите с тях в институциите. 

 

Личен, здравословен и социален статус на Н. 

 

15. Н. К. К. е родена на (...), в Г., от майка М. А. К. и баща К. В. К.
1
 Момичето е родено 

преждевременно и недоносено от четвърта бременност
2
 на майката. Бащата на Н. умира 

на 21.12.1989 г.,
3
 а майка й е с неизвестен адрес

4
 и няма данни да е проявявала интерес 

към детето,
5
 нито някога да го е посещавала в институциите, в които то е живяло.

6
 

Липсва информация тя да е подписвала и декларация за осиновяване. 

 

16. На едномесечна възраст Н. е настанена в Дом „Майка и дете“ – гр. Габрово.
7
 Детето 

постъпва „в добро общо състояние
”
,
8
 „[н]адава[…] добре на тегло в кърмаческия 

период, но изоста[ва] в моториката.“
9
 От здравната й карта

10
 става ясно, че, когато тя е 

на шест месеца, започва да се наблюдава изоставане в психомоторното й развитие, което 

в началните месеци е определено като форма на лека умствена изостаналост, която с 

течение на времето преминава в умерена умствена изостаналост.
11

 

 

                                                           
1
 Вж. Приложение № 3. В първото писмо до Съда, изпратено на 4.10.2012 г., сме посочили, че бащата на Н. е 

неизвестен. След получаване на досието на момичето от дома, което БХК поиска за целите на настоящата 

жалба, става ясно, че има информация за баща й. 
2
 Вж. Приложение № 4.  

3
 Вж. Приложение № 8, Решение на Районен съд – Търговище от 03.08.2005 г.  

4
 Пак там.  

5
 Пак там. 

6
 С телеграма от 20.09.2012 г. БХК направи опит да се свърже с майката на Н., за да я информира за 

намерението си да подаде жалба до ЕСПЧ и да поиска съгласието й (вж. Приложение № 9), но телеграмата се 

върна с отбелязване, че получателят се е преместил на друг адрес (вж. Приложение № 10). Също така, според 

Заповед № 275/12.07.2005 г. на директора на Агенцията за социално подпомагане - Община Търговище 

(Приложение № 11) и Решение № 480 от 03.08.2005 г. на Районен съд - Търговище е видно, че „детето Н. няма 

роднини или близки по майчина или по бащина линия, които да са загрижени и заинтересовани от него и да са 

готови да го приемат да живее с тях за отглеждане и възпитание.“ 
7
 Вж. Приложение № 7. 

8
 Пак там. 

9
 Пак там. 

10
 Вж. Приложение № 6. 

11
 Пак там. 
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17. На година и три месеца Н. не говори, а издава само отделни звуци.
12

 “Пристъпва, като 

се държи за твърда опора”.
13

 В документ, озаглавен „Епикриза“, с неуточнена дата,
14

 в 

който се описва психологичното развитие на детето, докато е било настанено в Дом 

„Майка и дете“ – гр. Габрово, е отбелязано следното: „[К]ъсно започна да се изправя, да 

пълзи, проходи самостоятелно на 2 години и 3 месеца. Изостава и говоp[ът] й – до 

момента не изговаря думи. Има склонност към ядене на пръст, трева и 

др[уги]необичайни за храна неща.“
15

 

 

18. На 20 октомври 1994 г., във видимо добро здравословно състояние,
16

 Н. е преместена в 

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) – с. Медвен. В медицинска 

характеристика на момичето от 14 октомври 1994 г., изготвена преди настаняването й в 

дома в Медвен, е отбелязано, че на възраст от 6,5 години тя „[н]яма реч, обръща се на 

името си, не изпълнява елементарни заповеди. С агресивни нагласи към децата и себе 

си.“
17

 В графата „психологически статус” е записано, че от наблюдението и 

психологичното изследване е установено, че интелектът и паметта на детето са в 

рамките на умерена степен на умствена изостаналост.
18

 

 

19. На седем години Н. продължава да „не говори, не може да влезе в словесен контакт“;
19

 

издава нечленоразделни звуци; описана е като “неспокойна”, “склонна към чупене на 

играчките си”.
20

 В оценката на детето по повод прекаран тримесечен престой в ДДМУИ 

- с. Медвен е записано, че за „[в]ъзрастта си детето е слабичко. Не боледува. 

Походката му е стабилна“.
21

 В графата „познавателна дейност“ е отбелязано, че „не 

говори, обаче разбира какво му се приказва“.
22

 В същата оценка е записано, че Н. 

„издава звуци, които изразяват моментното [й] състояние“; в „учебните занятия 

трудно се задържа вниманието [й]“; „обича да слуша музика“; „храни се и се облича 

сам[a]“.
23

 

 

20. На 11 ноември 1998 г. Н. постъпва в ДДМУИ - с. Стража, където е разпределена в първа 

- най-тежката група за деца, които имат нужда от постоянни грижи и наблюдение. В 

направената й оценка при постъпване в дома в с. Стража е отбелязано, че „[и]зостава в 

соматичното, нервно-психичното си развитие“; „зрително опознава предметите. 

Ориентира се в позната обстановка“; „радост и недоволство изразява с издаване на 

                                                           
12

 Вж. Приложение № 6. 
13

 Пак там. 
14

 Вж. Приложение № 7. 
15

 Пак там. 
16

 Вж. Приложение № 6. 
17

 Вж. Приложение № 12. 
18

 Пак там. 
19

 Вж. Приложение № 6. 
20

 Пак там. 
21

 Вж. Приложение № 13. 
22

 Пак там. 
23

 Пак там. 
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звуци“; „общува с другарчетата си с тежест.“
24

 В графата „диагноза“ е записано 

„олигофрения - тежка степен“.
25

 

 

21. В направената й оценка през 2001 г., в графата „трайност на знанията“, е отбелязано 

следното: „Тези, свързани със задоволяване на органични потребности и физиологични 

нужди, под контрол.“
26

 В оценката се посочва още, че момичето се „самообслужва с 

чужда помощ“; „храни се сама с лъжица, бързо и лакомо“; „изпълнява елементарни 

команди: седни, стани, ела, дай и др. такива“; „събира хартийки и ги мачка в ръка 

(целофанени и шарени).“
27

 По отношение на участието й в различни дейности е 

записано, че момичето не участва в екскурзии, нито в други културни, спортни и 

кръжочни дейности.
28

 В тях тя е „[б]езучастен емоционален зрител“.
29

 В оценката се 

сочи още, че Н. има „безпричинен смях“, „[в]ърти безцелно играчка в ръцете си, не умее 

да играе и не е в състояние да се приучи, често я накъсва на парчета. Умее да хваща 

подадената й топка с две ръце. Със звукоподражание тананика мелодии на детски 

песнички. Липсват умения и познания за трудотерапия“; „видимо спокойна с глуповат 

лицеизраз, хапеща си ръцете [...]. Мисловен процес - затормозен, потиснат, 

непродуктивен. Издава отделни думи и звуци.“
30

 

 

22. От индивидуалната програма за социализация, направена на детето, когато е на 12 

години,
31

 става ясно още, че Н. е можела да се облича и съблича без чужда помощ, да 

поема твърда храна, както и да отхапва и дъвче самостоятелно, включително да ползва 

лъжица, да пие вода от чаша самостоятелно, да се мие и подсушава с помощ и контрол.
32

 

В графата „слухов гнозис“, „разпознаване на звуци от заобикалящата действителност“ е 

отбелязано, че Н. не „реагира на собственото си име“.
33

 

 

23. В личното досие на Н., отново от този период, е приложена и индивидуална седмична 

програма.
34

 Съгласно тази програма момичето следва от понеделник до петък, от 9-11 ч., 

да участва в занятия. Всеки понеделник, от 11-12 ч., тя трябва да посещава един час 

медицинска рехабилитация. В същия времеви отрязък, според програмата, Н. трябва да 

работи и с психолога на дома. От 12.30-13 ч. в понеделник детето по програма се вижда 

със социалния работник на дома. Вторник и четвъртък от 16-17 ч. Н. има музикални 

занимания. Петък е денят за лична хигиена – къпане, ползване на душ. В събота и неделя 

момичето участва „във всички спортни игри, занимания, развлечения и други, 

                                                           
24

 Вж. Приложение № 14. 
25

 Пак там. 
26

 Пак там. 
27

 Пак там. 
28

 Пак там. 
29

 Пак там. 
30

 Вж. Приложение № 15. 
31

 Вж. Приложение № 16.  
32

 Пак там. 
33

 Пак там, т. 1.3. 
34

 Вж. Приложение № 17. 
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организирани в дома“. Програмата предвижда „всекидневна работа върху културните 

навици при хранене/бавно хранене, ползване на прибори.“
35

 

 

24. Няма данни дали тази програма действително е била спазвана, как Н. се е справяла с нея, 

ако наистина се е ползвала от рехабилитация, как се е повлиявала от нея. В програмата 

не е предвидена работа с логопед, а детето е имало говорни проблеми. От друга страна, 

застъпването на часовете в понеделник с психолога и медицинската рехабилитация 

навеждат на извода, че програмата е била само формална и не се е изпълнявала на 

практика. Още повече, това става ясно и от показанията на Д. Г., социален работник в 

дома от 2000-2003 г., дадени на 29.12.2010 г. пред следователя в по-сетне образуваното 

производство относно смъртта на Н.
36

 Свидетелката сочи, че плановете за работа, 

изготвяни от възпитателите, са формални и понеже децата (Н. и Б., друго момиче, 

починало в дома в с. Стража) са с тежка умствена изостаналост, „не могат да се 

справят с нищо, от това, което е отразено в програмата”.
37

 

 

25. Следващите оценки на Н. са от 25.05.2002 г.,
38

 26.06.2003 г.,
39

 10.06.2004 г.
40

 - всичките, 

изготвени от възпитателката И., до голяма степен повтарят заключенията в оценката от 

2001 г., като на места дословно я копират. Прави впечатление, че в оценката от 2002 г. 

вече се споменава, че Н. „познава името си, както и отделни части от тялото си и се 

ориентира в заведението под контрол“.
41

 Относно храненето в оценката от 2002 г. се 

отбелязва същото, както през 2001 г. – Н. „се храни сама, бързо и лакомо“;
42

 в тази от 

2003 г. се сочи, че Н. „се храни сама с лъжица, сравнително чисто, но бързо и 

лакомо“;
43

 в тази от 2004 г. се уточнява, че момичето се „храни […] самостоятелно, 

сравнително чисто, но понякога посяга да краде“.
44

 

 

26. Последната оценка на Н. от 13.06.2006 г. е изготвена от възпитателката В. С. 

Единствената нова информация в нея за момичето се съдържа в графата „трайност на 

знанията”, където Н. е описана като „необучаема“.
45

 

 

27. С решение № 170 от 29 ноември 2002 г. на Окръжен съд – Търговище Н. е поставена под 

пълно запрещение. В мотивите на решението е записано, че „от приложената 

медицинска документация – етапна епикриза от 28.06.2002 година на лекуващия лекар 

на [д]ома, [Н.] страда от умерена олигофрения, което състояние е трайно и 

                                                           
35

 Вж. Приложение № 17. 
36

 Вж. Приложение № 18. 
37

 Пак там, стр. 3 
38

 Вж. Приложение № 19. 
39

 Вж. Приложение № 20. 
40

 Вж. Приложение № 21. 
41

 Вж. Приложение № 19. 
42

 Пак там. 
43

 Вж. Приложение № 20. 
44

 Вж. Приложение № 21. 
45

 Вж. Приложение № 22. 
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практически неизлечимо, водещо до неспособност за разбиране на свойството и 

значението на извършеното и за ръководене на постъпките. Вследствие на 

олигофренията е с неадекватно поведение и без възможност за съждения с 

умозаключения.”
46

 

 

28. Видно от записите в здравната й карта, между 13 и 14 годишна възраст Н. се променила 

- станала „много враждебна с чести прояви на възбуда и агресия или автоагресия“.
47

 На 

неуточнена дата (но, вероятно, не по-късно от 3 април 2003 г., както следва от 

записванията в здравната й карта, когато за първи път се споменава, че момичето има 

шизофрения)
48

 на Н. е поставена диагноза параноидна шизофрения. Няма информация 

как детето е било диагностицирано и какви тестове и изследвания са му правени за тази 

цел. От амбулаторни листове от 22.05.2003 г., 12.11.2003 г., 23.02.2004 г., 14.01.2005 г., 

26.07.2005 г., 15.10.2005 г. и 16.12.2005 г.
49

 е видно, че на Н. са били предписвани 

различни лекарствени препарати, като Zeldox,
50

 Solian,
51

 Aurorix,
52

 Convulex,
53

 Parkisan.
54

 

Липсва информация дали на момичето е правена задълбочена и редовна оценка как тя се 

влияе от тези лекарства, със сериозни странични ефекти. 

 

29. Според данните от етапна епикриза от 9.12.2004 г. след проведено психологично 

изследване със следните резултати: IQ – 20, на Н. е поставена диагноза „[т]ежка 

степен на умствена изостаналост. Имбецилност“.
55

 С Решение № 2523 от 16.11.2005 г. 

на ТЕЛК за психични заболявания загубата на работоспособността на Н. е определена на 

95%, с чужда помощ, пожизнено.
56

 В решението е записано, че това е обусловено от 

„изоставането в умственото развитие [ - ] тежка степен с липсваща реч, както и 

невъзможността за смислен контакт с вербални и невербални средства“, а 

„отсъствието на изградени навици и умения изисква чужда помощ при обгрижването 

й“.
57

 

 

                                                           
46

 Вж. Приложение № 23. 
47

 Вж. Приложение № 6. 
48

 Пак там. 
49

 Вж. Приложение № 24. 
50

 Лекарствен препарат от групата на т.нар. невролептици (антипсихотици), използвани за лечение на психични 

разстройства, включително шизофрения. Вж. повече относно страничните ефекти на: 

http://www.medicine.bg/public/listovka/20217s.pdf.  
51

 Лекарствен продукт, използван за лечение на психични разстройства. Вж. повече относно страничните 

ефекти на: http://www.medicine.bg/public/listovka/31217s.pdf. 
52

 Лекарство, което се използва за лечение на депресия и на социална фобия. Вж. повече относно страничните 

ефекти на: http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/aur100688s.pdf. 
53

 Лекарствен продукт, използван за лечение и профилактика на мания при биполярни разстройства. Вж. повече 

относно страничните ефекти на: http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/34225s.pdf.  
54

 Вж. Приложение № 25, повече за Parkisan и възможните му страничните ефекти вж. на: 

http://www.actavis.bg/NR/rdonlyres/4EA86473-B728-47C8-9CEA-A595E7498C29/0/Parkisan_BG.pdf.  
55

 Вж. Приложение № 6. 
56

 Вж. Приложение № 26. 
57

 Пак там. 

http://www.medicine.bg/public/listovka/20217s.pdf
http://www.medicine.bg/public/listovka/31217s.pdf
http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/aur100688s.pdf
http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/34225s.pdf
http://www.actavis.bg/NR/rdonlyres/4EA86473-B728-47C8-9CEA-A595E7498C29/0/Parkisan_BG.pdf
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30. От материалите, приложени по досъдебното производство, образувано по повод смъртта 

на Н., и от личното й досие е видно, че диагнозата на момичето в някои документи е 

отразена като умерена степен на „олигофрения”, а на други - като тежка форма на 

умствена изостаналост. Няма данни развитието на детето да е било наблюдавано 

редовно от тесни специалисти в областта на психологията и детското психично 

развитие, нито някога да е извършвана оценка на психическата му възраст. 

 

31. Със Заповед № 275 от 12.07.2005 г. на директора на Агенцията за социално подпомагане 

– община Търговище
58

 Н. е настанена временно в ДДМУИ „Св. Мина“ по реда на Закона 

за закрила на детето, въпреки че момичето живее в този дом още от 1998 г.
59

 Взетата 

мярка е потвърдена с Решение № 480 от 03.08.2005 г. на Районен съд – Търговище, 

който разпорежда настаняването на Н. в дома за срок от шест месеца.
60

 В решението 

съдът посочва, че: „установено е, че [детето] изостава в нервно-психическото си 

развитие в резултат на заболяването. Във физическото развитие също са забелязани 

отклонения, не отговаря на действителната възраст на детето; походката му е 

нестабилна, има очен страбизъм на дясното око; знанията му са нетрайни, познава 

името си и се ориентира само в позната среда. Детето се самообслужва с чужда 

помощ; липсват му умения и физическа възможност за извършване на някакъв вид 

трудова дейност. По отношение на културни, спортни и кръжочни мероприятия в 

ДДМУИ - с. Стража, детето е безучастен емоционален зрител. Липсва му развита 

експресивна реч. От социалните работници е установено, че предвид заболяването и 

поставената диагноза – умерена олигофрения, детето не може да полага грижи за 

себе си и се нуждае от непрекъсната грижа и подкрепа. Откакто е постъпила в 

ДДМУИ - с. Стража, Н. не е посещавана от майка си, нито от други роднини и близки. 

Безспорно е установено, че детето има две сестри и двама братя, но никой от тях 

няма желание да поеме грижите по отглеждането и възпитанието му. Несъмнено от 

страна на майката липсва родителски капацитет и желание за реинтеграция на 

детето [й] в семейна страна. Рискови фактори за детето: липсата на връзка с 

майката; бащата е починал; тежкото нервно-психично заболяване – умерена 

олигофрения и институционалното отглеждане.“
61

 

 

Смъртта на Н.  

 

                                                           
58

 Вж. Приложение № 11. 
59

 Допреди влизането в сила на Закона за закрила на детето (обн. ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.), съгласно който 

децата първоначално се настаняват в специализирана институция със заповед на директора на дирекция 

„Социално подпомагане“, а в едномесечен срок взетата мярка се разглежда от съд (вж. чл. 27 и чл. 28 от 

закона), децата с ментални увреждания са били настанявани в институции въз основа на Наредба № 4 от 16 

март 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги. Съгласно тази наредба децата се настаняват 

в държавни/ общински заведения за социални услуги с настанително писмо, съответно, от ръководителя на 

Националната служба за социално подпомагане или от ръководителя на общинската служба (вж. чл. 32 от 

наредбата). 
60

 Вж. Приложение № 8. 
61

 Вж. Приложение № 21. 
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32. На 10.08.2005 г., видно от записванията в личната амбулаторна карта (ЛАК),
62

 

подписани от фелдшера на дома в Стража, Й. Г., на Н. е направен профилактичен 

преглед. Към тази дата момичето, тогава на 17 години, тежи 38 кг и е високо 1.35 м. В 

картата е записано, че „[д]етето е клинично здраво“.
63

 На 08.12.2006 г. фелдшерът Г. 

отново отбелязва, че Н. е „клинично здрава. Добро общо състояние.“
64

 

 

33. Не е ясно кога точно здравословното състояние на момичето започва да се влошава, но 

от записванията в рапортната тетрадка на дома, водена за периода, 23.07.2007 г. до 

20/21.01.2008 г.,
65

 става ясно, че още през юли 2007 г. – три месеца преди Н. да умре, е 

имало данни, че тя отказва да се храни и има отоци по тялото. На 27.07.2007 г. в 

тетрадката е посочено, че Н. е „бледа, отпусната, не се храни“. На 29.07.2007 г. е 

отбелязано, че „трябва да я храни някой, сама не яде“. Същото се споменава в редица 

записи от септември месец: на 9.09.2007 г. - „[о]тказва да се храни, трудно подвижна 

е“; на 12-13.09.2007 г. - „отказа вечеря“. Същото е отбелязано и на 16.09.2007 г. 

Записите продължават, като на 17.09.2007 г. е записано, че „детето отказва да се 

храни, при насилствено хранене – повръща; на 17-18.09.2007 г. отново е отбелязано, че 

Н. „не иска да се храни, ако се насили, повръща“.
66

 Също така записите от този период 

сочат, че момичето често страда от запек,
67

 понякога и от диария,
68

 за което са й давани 

различни лекарства. 

 

34. Освен че Н. отказва да се храни, от записите в рапортната тетрадка става ясно, че тя е 

имала рана на десния крак и оток, за които се пише още от 28.07.2007 г., след това на 

30.07.2007 г., 31.07.2007 г., 2.08.2007 г., 6.08.2007 г., 7.08.2007 г. и на 8.08.2007 г.
69

 На 

09.08.2007 г., освен раната на крака, се споменава, че е обработена и рана на главата. 

Липсват обаче пояснения. На 10.08.2007 г. е записано, че й правят смяна на превръзка на 

крака и на главата. Тези записи продължават на 11.08.2007 г. и 12.08.2007 г., като на тези 

две дати е отбелязано само, че се обработват рани, без да се уточнява какви. Записите за 

влошаването на Н. следват, като на 20.09.2007 г. е записано, че „цялата е оточена и 

                                                           
62

 Вж. Приложение № 27. 
63

 Пак там. 
64

 Пак там. 
65

 БХК се сдоби с копие от рапортната тетрадка на дома за периода, 23 юли 2007 г. до 25 октомври 2007 г., по 

собствен почин, като я изиска официално от дома. Вж. Приложение № 28. Рапортната тетрадка за периода, 

предхождащ датата 23.07.2007 г., не е била изискана и приложена към досъдебното производство от 

разследващите. 
66

 Вж. Приложение № 28. 
67

 Вж. например записите в рапортната тетрадка (Приложение № 28) от 27/28.07.2007 г.; 28.07.2007 г.; 6.08.2007 

г; 26.08.2007 г.; 30/31.08.2007 г.; 13.09.2007 г.; 14.09.2007 г.; 15.09.2007 г.; 15/16.09. 2007 г.; 19.09.2007 г., където 

е записано, че на Н. е даван дуфалак - лекарствен препарат за лечение на запек (вж. повече на 

http://apteka.framar.bg/05002512/%D0%B4%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA-

%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF-200-%D0%BC%D0%BB-solvay-pharma), рициново масло и 

активен въглен. 
68

 Пак там. Вж. записите от 30/31.07.2007 г.; 4.10.2007 г.; 11.10.2007 г.; 13.10.2007 г.; 21/22.10.2007 г. 
69

 Пак там. 

http://apteka.framar.bg/05002512/%D0%B4%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF-200-%D0%BC%D0%BB-solvay-pharma
http://apteka.framar.bg/05002512/%D0%B4%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF-200-%D0%BC%D0%BB-solvay-pharma
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подута, особено глезените“; на 21.09.2007 г. - „по глезените има отоци“. Същото се 

повтаря на 22.09.2007 г., 22/23.09.2007 г., 23.09.2007 г., 23/24.09.2007 г.
70

 

 

35. На 24.09.2007 г. Н. е приета в болницата за хоспитализация за 5 дни, но след два дни е 

изписана. В записванията от 25.09.2007 г. се сочи, че в разговор с лекарите от болницата 

те са обяснили, че Н. е „напълно възстановена“.
71

 На 26.09.2007 г. момичето е върнато 

от болницата в дома, обаче „с отоци по краката“.
72

 

 

36. За периода 4–15.10.2007 г. в рапортната тетрадка е отбелязано, че Н. има разстройство, 

като са й администрирани лекарствените препарати лопедиум
73

 (11.10) и имодиум
74

 

(12.10.2007 г. и 13.10.2007 г.).
75

 Следващият запис относно здравето на детето е този от 

15.10, в който се говори за „обработка на рана на ухото“.
76

 Липсва информация как 

момичето е получило тази рана. На 16.10.2007 г. според записите Н. вече има капилярни 

петна по цялото тяло, а кракът й продължава да е оточен.
77

 Вечерта на 16-и срещу 

17.10.2007 г. в изпражненията на момичето има кръв.
78

 На 17.10.2007 г. Н. е заведена на 

преглед при лекар, които й е предписал неуточнена медикаментозна терапия.
79

 В 

записите от 19-20.10.2007 г. става ясно, че Н. е мазана с лекарствения препарат 

детралекс (използван за лечение на венозно-съдови нарушения).
80

 От записите на 

същите дати е видно, че състоянието на момичето прогресивно се влошава - „трудно се 

движи“, “не се храни“. На 24/25 10.2007 г. е записано, че Н. “едвам се изкачва по 

стълбите“ и има лек оток на ухото.
81

 

 

37. На 23.10.2007 г. в ЛАК на Н. фелдшерът Г. отбелязва, че „[о]т известно време 

започнаха да се появяват отоци по краката, да й се подува [не се чете]. 

Хоспитализирана е многократно по този повод и изписвана със същата 

                                                           
70

 Вж. Приложение № 28. Вж. записите от 30/31.07.2007 г.; 4.10.2007 г.; 11.10.2007 г.; 13.10.2007 г.; 

21/22.10.2007 г. 
71

 Пак там. 
72

 Пак там. 
73

 Лекарствен препарат за лечение на стомашно разстройство (диария). Вж. повече на: 

http://apteka.framar.bg/12006216/%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-10.  
74

 Лекарствен препарат за лечение на стомашно разстройство (диария). Вж. повече на: 

http://apteka.framar.bg/09000066/%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-6.  
75

 Вж. Приложение № 28. 
76

 Пак там. 
77

 Пак там. 
78

 Пак там 
79

 Пак там. 
80

 За повече информация вж.:  

http://apteka.framar.bg/05002842/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D

1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-500-%D0%BC%D0%B3-30. 
81

 Вж. Приложение № 28. 

http://apteka.framar.bg/12006216/%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-10
http://apteka.framar.bg/12006216/%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-10
http://apteka.framar.bg/09000066/%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-6
http://apteka.framar.bg/09000066/%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-2-%D0%BC%D0%B3-6
http://apteka.framar.bg/05002842/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-500-%D0%BC%D0%B3-30
http://apteka.framar.bg/05002842/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-500-%D0%BC%D0%B3-30
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симптоматика.”
82

 В действителност, от данните по делото става ясно, че такава 

хоспитализация е имало една.  

 

38. На 25.10.2007 г. Н. е прегледана в болницата. По този повод в ЛАК фелдшерът Г. 

записва, че „[п]оради влошаване състоянието и темп. 37,3 [градуса], с отоци по 

краката и подуване на ухото[,] е заведена в УНГ за инцизия. След това 

хоспитализирана във Второ вътрешно отделение, с капилярни кръвоизливи по тялото и 

отоци по [не се чете]“.
83

 

 

39. От доклад на следователя до Окръжна прокуратура (ОП) – Търговище,
84

 съставен в 

рамките на досъдебното производство за смъртта на Н., става ясно, че след като на 

25.10.2007 г. Н. е заведена за преглед в болницата, където лекуващият лекар й поставя 

диагноза остър тубулоинтерстициален нефрит (остри възпалителни промени на 

бъбреците), последният я насочва към нефролог за повече изследвания. Нефрологът, със 

същата диагноза, я насочва за хоспитализация с предварителна диагноза хеморагична 

диатеза (вродена или придобита повишена склонност към кръвоизливи)
85

 – придобита, 

неуточнена. В епикризата на момичето за хоспитализацията е посочено, че „по данни от 

персонала на дома момичето от 1-2 месеца е с периодично кървене от венците, 

хеморагични петна по тялото, загуба на апетит, безсилие до невъзможност да се 

движи сама. От около 2 месеца след травма на дясно ухо с инфекция, която се 

разпространила и състоянието й постепенно се влошило. Повишила температура до 

39
0 

С, по повод на което е хоспитализирана.“
86

 В епикризата статусът на Н. е описан по 

следния начин: „Девойка на видима възраст, неотговаряща на действителната[,] в 

увредено общо състояние. Говор - членоразделна реч. Кожа - мургава. Генерализирана 

кожна хеморагична диатеза по тялото, вкл. и главата. ПЛВ
87

 – не се палп[и]рат 

увеличени. ДС
88

 – дишане - без данни за застой. ССС
89

 - ритм. сърд. дейност. РР
90

 

90/60. Корем – твърда опъната кор. стена, реагира на болка. Черен дроб и слезка на 

ребр. дъга. Крайници – оточени подбедрици. Оточност по горните клепачи на лицето в 

значителна степен.“
91

 

 

                                                           
82

 Вж. Приложение № 27. 
83

 Пак там. 
84

 Вж. Приложение № 29. 
85

 Под хеморагична диатеза (diathesis - вродено или придобито предразположение към определени болестни 

процеси или група заболявания) се разбира вродена или придобита повишена склонност към кръвоизливи. (Вж. 

още 

http://medpedia.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0). 
86

 Вж. Приложение № 30. 
87

 Съкращение за „периферни лимфни възли”. 
88

 Съкращение за „дихателна система”. 
89

 Съкращение за „сърдечносъдова система”. 
90

 Съкращение за „артериално налягане”. 
91

 Вж. Приложения № № 30 и 31. 

http://medpedia.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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40. От записванията в рапортната тетрадка на медицинските сестри от Второ вътрешно 

отделение, интензивен сектор, на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) 

– гр. Търговище,
92

 както и от документите, съдържащи се в историята на заболяването 

(ИЗ) на Н. (най-вече, от записите за наблюдение на болната),
93

 приложени към 

образуваното по-късно наказателно производство, става ясно още, че на 25.10.2007 г. й е 

направено кръвопреливане (от еритроцитен концентрат и прясно замразена плазма)
94

 и 

са й дадени кръвоспиращи лекарства (хомостратици – водно-солеви вливания, серум, 

калций, витамин C, фармацинон
95

). В записите за наблюдението на Н. е отбелязано 

също, че на 25.10.2007 г. тя е в „увредено състояние, оточност по лицето и 

крайниците.“
96

 От рапортната тетрадка на медицинските сестри е видно, че вечерта на 

25/26.10.2007 г. Н. е имала температура 39
0 

C и затова й е бил даден аналгин. Сутринта 

на 26.10.2007 г. състоянието й продължава да е без промяна – „оточност по лицето и 

клепачите, тахикардична сърдечна дейност, температура 39“.
97

 

 

41. Междувременно, на 26.10.2007 г., Н. е консултирана със специалист-инфекционист, 

който е счел, че се касае най-вероятно за септично състояние. На същата дата тя е 

прегледана и от лекар „Уши. Нос. Гърло“ (УНГ) – д-р М., който е отбелязал, че е 

намерен хематом на дясното й ухо.
98

 Предписани са лекарствените препарати 

конвулекс
99

 и H2 блокер,
100

 профилактично квамател.
101

 На 27.10.2007 г. в записите за 

наблюдение на болната пише още, че Н. отново е повишила температура 39
0 

C. Пак там е 

                                                           
92

 Вж. Приложение № 32. 
93

 Вж. Приложение № 75 (копия от документи, съдържащи се в ИЗ № 1687 от 25.10.2007 г. на Н. К. К., вж., по-

специално, записите от наблюдение на болната.) Тези нечетливи записи са прочетени, по време на разпита й, от 

д-р Н. С., хематолог във Второ вътрешно отделение на МБАЛ – гр. Търговище и лекуващ лекар на Н. по време 

на престоя й в болницата (Приложение № 47). 
94

 Кръвни продукти. Вж. повече на: 

http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-

4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8.  
95

 Лекарствен продукт за профилактика и контрол на кръвоизливи - 

http://www.medicine.bg/public/listovka/4233d.pdf. 
96

 Вж. Приложение № 47. 
97

 Пак там. 
98

 Пак там. 
99

 Лекарствен препарат, използван за лечение на епилепсия. Вж. повече на: 

http://apteka.framar.bg/30012807/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%

D1%81-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-500-

%D0%BC%D0%B3-30. 
100

 Лекарствен препарат, използван за лечение на язва на стомаха, язва на дуоденума, езофагит. За повече 

информация: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=901&elementID=383&sectionID=5. 
101

 Лекарствен препарат, съдържащ фамотодин, използващ се за намаляване на количеството киселина и 

пепсин, образувани в стомаха. За повече информация: 

http://apteka.framar.bg/11001892/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-

%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-40-%D0%BC%D0%B3-14. 

http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-y446-4/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://www.medicine.bg/public/listovka/4233d.pdf
http://apteka.framar.bg/30012807/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-500-%D0%BC%D0%B3-30
http://apteka.framar.bg/30012807/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-500-%D0%BC%D0%B3-30
http://apteka.framar.bg/30012807/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-500-%D0%BC%D0%B3-30
http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=901&elementID=383&sectionID=5
http://apteka.framar.bg/11001892/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-40-%D0%BC%D0%B3-14
http://apteka.framar.bg/11001892/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-40-%D0%BC%D0%B3-14
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отбелязано - „крайно тежко общо състояние“; „по крайниците – суфузии,
102

 

сугелации
103

“; „наранявания – в областта на дясното ухо с тежка мацерация“
104

; „по 

главата – следи от наранявания“.
105

 На 28.10.2007 г. Н. е афебрилна, реагира с гримаси 

на палпаторна болка (при допир). На тази дата се споменава и диагнозата „хеморагична 

диатеза“.
106

 На 28/29.10.2007 г. в рапортната тетрадка на медицинските сестри е 

отбелязано, че тя „през цялата нощ беше неспокойна - вика“.
107

 На 29.10.2007 г. в 

записите за наблюдение на болната е записано: „Корем – опънати стени, 

невъзможност за палпации поради силна болка, изразена с мимики.“
108

 На 30.10, пак 

там, отново е отбелязано същото. По-късно Н. е прегледана от хирург, който е записал 

следното: „Корем с меки стени, умерено балониран [не се чете], дифузно болезнен, без 

данни за ОХК.“
109

 Записите от 4 часа сутринта на 30.10 сочат отново „тежко общо 

състояние“. В 6.40 ч. дишането и сърдечната дейност на Н. спират.
110

 

 

42. Независимо от данните за влошеното състояние на Н., в протокола за нейната аутопсия 

№ 42/2007 г. е записано, че след проведеното лечение състоянието й се подобрило,
111

 но 

въпреки това, на 31.10.2007 г., в 6.40 ч., тя „внезапно“
112

 умира в болницата. 

 

43. Окончателната диагноза (посочена в протокола за аутопсия като клинична диагноза) за 

болестта,
113

 причинила смъртта на Н., поставена в МБАЛ – гр. Търговище, е 

„[к]онсумативна коагулопатия – ДИК-синдром,
114

 сепсис.
115

 Вторична анемия и 

                                                           
102

 Кръвоизливи с насяданe на кръв в подкожието и в по-дълбоките меки части, вж. повече на: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wpuqoZAuKnoJ:www.medicine.bg/medicinski-

rechnik/sufuziya+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a. 
103

 Вид подкожни кръвоизливи, вж. повече на: 

http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BD

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0. 
104

 Размекване на тъканите поради продължително въздействие на течности. При мацерация кожата е мека, с 

променен цвят (бяла) и лесно уязвима за инфекции, причинени от бактерии, вируси и гъбички. Мацерацията 

може да се дължи на редица причини и заболявания, като дълъг престой във вода, имунен дефицит, ракови 

заболявания, недохранване, инфекции и други. Вж. още на: 

http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BC

%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.  
105

 Вж. Приложение № 75.  
106

 Вж. бележка № 77. 
107

 Вж. Приложение № 32. 
108

 Пак там. 
109

 Съкращение за „остър хирургичен корем”. Вж. Приложение № 47. 
110

 Вж. Приложение № 75, по-специално журнал за наблюдение на болната. 
111

 Вж. Приложение № 31. 
112

 Вж. Приложение № 29. 
113

 Вж. Приложение № 31. 
114

 Склонност към кървене, последвано от компенсаторно засилено, разпространено в кръвоносните съдове, 

кръвосъсирване Вж. още http://www.hapche.bg/sastoyaniya-i-zabolyavaniya/diseminirana-intravazalna-koagulatsiya-

dik-sindrom.  
115

 Обща гнойна инфекция, при която в кръвообращението навлизат микроорганизми. Може да бъде първична 

или вторична – усложнение на съществуващо гнойно огнище, напр. фурункул, карбункул и др. Протича с 

висока температура, интоксикация, увеличен черен дроб и слезка, левкоцитоза и др. Различават се обща гнойна 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wpuqoZAuKnoJ:www.medicine.bg/medicinski-rechnik/sufuziya+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wpuqoZAuKnoJ:www.medicine.bg/medicinski-rechnik/sufuziya+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.hapche.bg/sastoyaniya-i-zabolyavaniya/diseminirana-intravazalna-koagulatsiya-dik-sindrom
http://www.hapche.bg/sastoyaniya-i-zabolyavaniya/diseminirana-intravazalna-koagulatsiya-dik-sindrom
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тромбоцитопения.
116

 Синдром на полиорганна недостатъчност. Дисметаболитен и 

диселектролитен синдром. Паралитичен илеус.
117

 Тежка умствена изостаналост. 

Внезапна сърдечна смърт – ритъмно-проводно нарушение.“
118

 

 

44. В същото време, резултатите от аутопсията сочат като причина за смъртта на Н. 

„кахексия
119

 до степен на маразъм“
120

 и „алиментарна анемия (анемия на кожата и 

вътрешните органи)“,
121

 „довела до дистрофични промени в паренхимните органи – 

мастна дистрофия
122

 и кафява атрофия на миокарда /тигрово сърце/, мастна 

дистрофия на черния дроб, паренхимна дистрофия в бъбреците. Развилите се 

фуксинофилни некрози в миофибрите са довели до ритъмни нарушения и остра 

сърдечна недостатъчност, явяваща се причина за настъпилата смърт. Данни за 

сепси[с] не се установиха.”
123

 В протокола за аутопсия е отбелязано още, че между 

клиничната и патологоанатомичната диагноза има съвпадение по основното заболяване, 

неговите усложнения, както и по непосредствената причина за смъртта.
124

 

 

Досъдебното производство, образувано по повод смъртта на Н.  

 

45. Въпреки настъпилата „внезапна“ смърт на момичето, нито полицията, нито прокуратура 

са сезирани и разследване относно смъртта на Н. тогава не е проведено. 

 

                                                                                                                                                                                                 
инфекция без метастази (септицемия) и обща гнойна инфекция с метастази (септикопиемия). За повече 

информация, вж.: http://www.arsmedica.bg/bg/mdictionary/c_id/1055/alpha/209.html.  
116

 Намалено ниво на тромбоцитите в кръвта. Вж. повече на: 

http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F.  
117

 Намалена перисталтика на червата. За повече информация, вж: 

http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-

3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-

%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%

81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F.  
118

 Вж. Приложение № 30. 
119

 Крайна степен на изтощение на организма, рязко измършавяване. Наблюдава се при тежки хронични 

заболявания, особено при злокачествени тумори, като се съчетава с изразена дехидратация, анемия, мускулна 

атрофия. 
120

 Белтъчно-енергийно недохранване при деца. Представлява ІІІ-та, крайна степен на хипотрофия или кахексия 

– подкожната мастна тъкан е изчезнала по цялото тяло, телесната маса е с повече от 40% под нормата за ръста, 

коремът е балониран, очите са хлътнали. 
121

 Вж. Приложение № 31. 
122

 Разстройство в метаболизма на веществата, при което настъпват количествени и качествени промени в 

клетките, в основното вещество и съединителната тъкан с натрупване на продукти от собствената обмяна или 

на чужди на тях субстанции. Вж. повече на: 

http://patologia.baubau.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F. 
123

 Вж. Приложение № 31. 
124

 Пак там. 

http://www.arsmedica.bg/bg/mdictionary/c_id/1055/alpha/209.html
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://medpedia.framar.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BA%D0%B1-k56-3/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://patologia.baubau.bg/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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46. Едва през 2010 г., близо три години след смъртта на Н., ОП - Търговище образува 

досъдебно производство.
125

 Това става, след като през 2010 г. Български хелзинкски 

комитет (БХК) и Главният прокурор се договарят за извършване на съвместни проверки 

във всички институции за деца и младежи с умствена изостаналост в страната, както и 

за сътрудничество при разследване на евентуалните престъпления там.
126

 

 

47. С постановление от 24 септември 2010 г. прокурор от ОП – Търговище образува 

досъдебно производство по чл. 123 от Наказателния кодекс срещу неизвестен 

извършител за това, че на 31.10.2007 г. в МБАЛ - гр. Търговище е причинил смъртта на 

Н. поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно 

регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.
127

 В 

постановлението за образуване на досъдебното производство прокурорът дава на 

разследващия орган следните указания: да се изиска от МБАЛ – гр. Търговище цялата 

налична документация по лечението на Н., включително протокол за аутопсия; да се 

назначи съдебномедицинска експертиза, която да установи какви са причините за 

смъртта, дължи ли се тя на неполагане достатъчно грижи за детето или несвоевременно 

лечение.
128

 

 

48. С постановление от 27.09.2010 г. на прокурор от ОП - Търговище разследването е 

възложено на следовател при Окръжния следствен отдел при ОП – Търговище.
129

 

 

49. Важно е да се отбележи, че освен досъдебното производство, образувано по повод 

смъртта на Н. (досъдебно производство № 38/2010), ОП - Търговище образува 

досъдебни производства и за други две починали деца от същия дом – Б. Н. П. 

(досъдебно производство № 37/2010) и Р. И. Л. (досъдебно производство № 39/2010). В 

хода на разпитите свидетелите са разпитвани както за смъртта на Н., така и за случилото 

се с другите две деца.
130

 Освен това, прокуратурата приобщава като писмено 

доказателство записите от рапортната тетрадка на дома единствено само за последните 

десет дни от живота на Н. в дома (периода 15/16.10.2007 г. до 25.10.2007 г.),
131

 без обаче 

да изиска записите за предходните месеци, както направи това по свой почин БХК. 

Както стана ясно по-горе, тези записи съдържат важна информация за предхождащите 

страдания на Н.,
132

 неустановени от прокуратурата в рамките на воденото досъдебно 

производство. 

 

50. На 8 ноември 2010 г. следователят, водещ разследването, разпитва като свидетел Д. М., 

директор на дома в с. Стража за периода 05.11.2002 г. – 31.07.2004 г. и от 25.02.2008 г. 

                                                           
125

 Вж. Приложение № 33. 
126

 Вж. следващия раздел, „Намесата на БХК по случая“. 
127

 Вж. Приложение № 33. 
128

 Пак там. 
129

 Вж. Приложение № 34. 
130

 Вж. Приложения № № 35, 36, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 50. 
131

 Вж. Приложение № 77. 
132

 Вж. пара 33-36 от Фактите. 
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до момента на подаване на настоящата жалба.
133

 Тя посочва, че, за да бъдат настанени в 

дома, децата следва да са с диагноза умствена изостаналост, да са изоставени от 

родителите си и да няма кой да полага грижи за тях. Настаняването се извършва със 

заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, която е със срок от 30 дни. 

През този период служителите от отдел „Закрила на детето“ извършват проучване. Ако 

детето няма родители или близки, които да се грижат за него, служителите внасят 

документи в съда, който взема решение за временно или трайно настаняване.
134

 

Свидетелката споделя, че докато е била директор, не е имало на щат лекар в дома, а 

единствено медицински фелдшер. Децата са имали само личен лекар, с кабинет извън 

дома, като от 2002 г. до смъртта на Н. това били д-р С. С. и д-р С. М. Относно 

обгрижването на децата и организацията в дома, свидетелката разказва, че на щат са 

работели един фелдшер, една старша медицинска сестра и пет медицински сестри. 

Фелдшерът работи дневна смяна, а медицинските сестри се редуват на дневен и нощен 

график по 12 часа. Тези медицински лица проследяват общото здравословно състояние 

на децата и при възникнал здравословен проблем сезират лекуващия лекар. Тя споделя 

още, че децата в дома, които към 2007 г. според данни от рапортната тетрадка са били 

61,
135

 са били разделени на пет групи, от по 11-13 деца. Към първа, най–тежката, група 

има възпитател и санитар. Всички събития от смените се отразяват в рапортната 

тетрадка, която се води от медицинския персонал. Относно смъртта на Н., свидетелката 

уточнява, че към този момент не е била ръководител на дома.
136

 

 

51. На 18.11.2010 г. следователят провежда разпит на Г. И., възпитателка, а към момента на 

подаване на настоящата жалба - социален работник в дома.
137

 Свидетелката е разпитвана 

по повод смъртта на детето Б. П. Свидетелката пояснява, че, когато е започнала работа 

през 2007 г., децата в дома са били разделени на пет групи и всяка възпитателка е имала 

група, като е отговаряла за 10-14 деца.
138

 

 

52. На 19.11.2010 г. разследващият орган разпитва П И, възпитател на Н в дома.
139

 В своите 

показания И. пояснява, че като възпитател „оказва помощ и подкрепа във всички 

корекционно-възпитателни дейности, свързани с обучението и възпитанието на 

децата, а също и с цялостното им самообслужване – обличане, хранене, лична 

хигиена.“
140

 В тази дейност възпитателите се подпомагат от санитари. За Н. свидетелката 

споделя, че „често плачеше и почти спря да се храни накрая”.
141

 И. разказва следното: 

„[М]ожеше да се храни самостоятелно, да се облича с помощ, липсваше реч, 

некоординирани движения, беше тромава. Разбираше речта на възрастните, но не 

                                                           
133

 Вж. Приложение № 35. 
134

 Пак там.  
135

 Вж. Приложение № 28. 
136

 Пак там. 
137

 Вж. Приложение № 36. 
138

 Пак там. 
139

 Вж. Приложение № 37. 
140

 Пак там. 
141
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изпълняваше трудови поръчки. Каквото харесаше, го крадеше, става въпрос за храна и 

предпочитана от нея играчка. Главно занимание й беше да мачка шумолящи хартийки в 

ръцете си или да държи дребна играчка.“
142

 И. обяснява, че тя е изготвила оценките за 

Н. от 2003 г. и 2004 г. и че, „[н]езависимо, че в досието на момичето липсва оценка за 

2006-2007 г., тя не би била по-различна от предходните.“
143

 Тя посочва още, че няма 

спомен някой от възпитателите да е придружавал момичето в болницата, вероятно при 

нея е „трябвало да има санитар от дома за придружител“.
144

 И. изказва мнение, че 

според нея са полагани необходимите и достатъчни грижи при гледането и храненето на 

всички деца.
145

 

 

53. На 19.11.2010 г. следователят разпитва д-р С. С., личен лекар на децата от дома.
146

 На 

въпрос относно кой е приел Н. в груповата медицинска практика „Х.“, към която той се 

числи, и как тя е била хоспитализирана, той пояснява, че на 25.10.2007 г. момичето е 

било прегледано от д-р Ю. К., която й поставя диагноза остър тубулоинтерстициален 

нефрит. Последната е насочила Н. към нефролог - д-р К. Н., която е прегледала 

момичето и със същата диагноза впоследствие я е насочила за хоспитализация. Д-р С. 

заявява, че видно от ИЗ Н. е приета в 13 ч. на 25.10.2007 г. във Второ вътрешно 

отделение на болницата с отразена в ИЗ приемна диагноза „хеморагична диатеза – 

придобита, неуточнена“.
147

 По отношение проведеното лечение в болницата свидетелят 

споделя, че не може да даде конкретни показания. 

 

54. На 22.11.2010 г. е разпитана Ш. Х., медицинска сестра в ДДМУИ - с. Стража.
148

 Относно 

Н. свидетелката разказва, че „се подуваше“, по[-] точно, капилярите на краката“,
149

 

както и коремът. „Проблеми на никого не е правила. Не говореше, не правеше мимики, 

контактът с нея беше невъзможен. От там и не можеше да покаже къде я боли и по 

наблюдение на целия персонал сме установява[ли] заболяване“.
150

 Свидетелката споделя 

още, че Н. е стояла „отвън на двора, пред кухнята, облягаше се на една врата и там 

стоеше с часове“.
151

 Х. уточнява, че Н. е постъпила в болницата на 25.10.2007 г. по 

време на дневно дежурство на нейната колежка Ш. М., която в момента била в 

Германия. Тя заявява, че санитарки са стояли с Н. по 24 часа на две смени в болницата. 

Х. коментира, че санитарката Н. Х., като се върнала от нощно дежурство, споменала 

пред персонала, че „Н. – П.
152

 няма да изкара много време.“
153

 Х. сочи още, че не знае 
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 Вж. Приложение № 37. 
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 Вж. Приложение № 38. 
147
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 Вж. Приложение № 39. 
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 От рапортната тетрадка на дома (вж. Приложение № 28) става ясно, че Н. е била наричана от персонала на 

дома „П.” и „Ч. п.”. 
153

 Вж. Приложение № 28. 
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конкретната причина за смъртта, но мисли, че е било „раково заболяване на кръвта“.
154

 

Свидетелката споделя още, че относно настъпилите смърти на децата от дома 

директорът Д. не е правил анкета и вътрешно разследване. Тя уточнява, че няма спомен 

някой от персонала да е наказван административно. Към момента, когато Н. е починала, 

е имало 65 деца, за които според Х. не е достигал персонал.
155

 Според свидетелката за Н. 

са полагани необходимите грижи от медицинския персонал и възпитателите в дома.
156

 

 

55. В същия ден – 22.11.2010 г., следователят провежда и разпит на М. Д., медицинска 

сестра в дома.
157

 Свидетелката разказва, че на 25.10.2007 г. е придружила Н. в 

болничното отделение УНГ, за да й направят инцизия (разрез) на ухото. Д. описва, че 

ухото на Н. било набрало. Тя посочва, „даже и беше синьо“.
158

 Лекуващият лекар, д-р Г., 

й е направил инцизия и казал да я водят в болницата всеки ден на превръзки. В 

показанията си свидетелката сочи, че понеже детето било зле, д–р К., която замествала 

личния лекар на Н., д-р С., му назначила изследвания, като свидетелката не уточнява 

какви. Д. споделя, че резултатите от тези изследвания били с отклонения от нормата и 

затова, тъй като Д. работела преди това в болницата, същата помолила, като лична 

услуга, Н. да бъде приета в там. Д. споделя още, че, когато след един ден е отишла на 

визитация, са й казали, че показателите на Н. се подобряват и че момичето е започнало 

да се храни. Свидетелката допълва, че Н. е имала „кръвоизливи под очите“, „беше синя 

и мислеха […] да не би да е бита“.
159

 Д. обяснява, че лекуващата лекарка, д-р С., е 

установила „някакво кръвно заболяване“.
160

 След това в дома чули, че състоянието на 

момичето се е влошило и е починало. Тя коментира още, че деца, като Н., „се хранят, 

без да имат усет за насита“ и когато такова дете спре да се храни, това е показател, че 

то е болно.
161

 Медицинската сестра пояснява още, че Н. „нито говореше, само се 

хранеше самостоятелно, не общуваше“.
162

 Д. пояснява още, че тези „деца бяха доста 

увредени, пиеха по една шепа хапчета“, „[д]оста им бяха увредени другите органи, че 

един грип можеше да ги отнесе.“
163

 

 

56. На 22.11.2010 г. следователят разпитва и В. Е., санитарка в дома, която придружава Н. 

на 25.10.2007 г. до болницата.
164

 Свидетелката разказва, че едното ухо на Н. било отекло 

и била приета във Второ вътрешно отделение, тъй като болничният персонал „не искал” 

да я приеме в отделение УНГ. Свидетелката описва Н. като „кротка, не издаваше звуци, 
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 Вж. Приложение № 41. 
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клатеше се на място, смучеше си единия пръст на ръката“.
165

 Св. Е. отбелязва, че до 

онзи момент не е била разпитвана за обстоятелствата около настаняването на Н. в 

болницата и не може да сподели подробности за смъртта й. 

 

57. На 22.11.2010 г. следователят разпитва като свидетел фелдшера на дома Й. Г.
166

 Относно 

организацията на работата в дома той разказва, че всяка сутрин, заедно с дежурната 

сестра, обхождат децата по групи. Преди това той се запознава с рапортите от нощната 

смяна. Визуално се оглежда всяко дете и при нужда се извършва допълнителен преглед. 

Свидетелят посочва, че се взима предвид докладът на възпитателката и санитарката към 

групата и по този начин се получава информация дали има промяна в състоянието на 

някое от децата. Резултатите от наблюденията се отразяват в журнал, който се съхранява 

в кабинета на медицинските сестри. Г. допълва, че поради естеството на работата почти 

всеки ден е осъществявал връзка с личния лекар на децата, тъй като около 90% от тях 

били на лечение с лекарства, отпускани с рецептурни книжки. Според свидетеля 

личният лекар е посещавал дома на две - три седмици или „при нужда”, която е 

определял персоналът. Децата, които имат оплаквания, са преглеждани, а отклоненията 

в здравословното им състояние са констатирани от медицинския персонал на дома. 

Фелдшерът пояснява, че не винаги са чакали идването на лекар, а понякога и с 

транспорт на дома децата са водени на преглед. Той разказва, че в повечето случаи той 

води детето до личния лекар или специалист, подготвя документите за хоспитализация, 

минават през приемен кабинет и след това оставя детето в съответното отделение. Г. 

уточнява, че, най-често, децата (до 18 г.) се настаняват в детско отделение. В повечето 

случаи, декларациите за приемане на децата в болницата са подписвани от самия него, а 

в други случаи - от директора на дома. Според фелдшера той не е запознат дали 

съществува нормативно задължение медицинските лица от дома да придружават децата 

в болница. 

 

58. Относно лечението и смъртта на Н., свидетелят разказва, че „тя имаше голям корем и не 

се хранеше, въпреки че този вид деца нямат чувство за насита и могат да ядат без 

край.“
167

 Той допълва още, че няма конкретни спомени и не може да си спомни дали той 

я е водил за хоспитализация. След като се запознава със записите от рапортната тетрадка 

от 16-25.10.2007 г., фелдшерът заявява, че през тези дни той „вероятно“ е бил в отпуск, 

като се е върнал на работа едва на 29.10.2007 г., когато в рапортната тетрадка е отразено, 

че на Н. са занесени кисело мляко, бисквити, мокри кърпи, лигнин, спирт и ръкавици. 

Видно от протокола за разпит, както и при останалите разпити, следователят не задава 

на Г. уточняващи въпроси, кога Н. е спряла да се храни, съответно какви грижи се били 

предприети от персонала на дома. Също така, предвид записванията в ЛАК на Н. от 
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 Вж. Приложение № 42. 
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23.10.2007 г. и 25.10.2007 г, подписани от Г.,
168

 изглежда малко вероятно свидетелят 

тогава да е бил в отпуск, както последният твърди в своите показания. 

 

59. На 23.11.2010 г. следователят провежда разпит на Т. Д., директор на дома в периода 

2007-2008 г.
169

 За смъртта на Н. Д. посочва, че не може да си спомни точната дата, нито 

причината за нея. На въпрос на следователя дали свидетелят е съставял заповед за 

извършване на административна проверка по повод смъртта на Н. (и другото починало 

дете, Б.) Д. посочва, че писмена заповед не е издавал, но в „такива случаи не може да не 

проверим из основи всички документи, които са съставяни на наша територия. Започва 

се от мед. дневник [...] в ко[й]то мед. сестра, която дежури […] описва всички по-

значими събития, свързани с децата“.
170

 Той посочва още, че „[м]ое задължение, като 

директор и мед. лице, е следващата смяна […] да прочете […] рапорта и да 

продължим грижата.“
171

 „Тази грижа се назначава от личен лекар и от двама 

психиатри.“
172

 

 

60. Свидетелят уточнява, че личен лекар е бил С. С., а психиатър - д-р В. В., отговаряща за 

децата до 18 г., и д-р В. Б. – за по-големите. (От материалите по досъдебното 

производство е видно, че последните две лица не са разпитвани.) Д. сочи, че назначената 

терапия се осъществява от фелдшера Г. На въпрос на следователя дали свидетелят 

мисли, че някое длъжностно лице от дома, включително и той, са нарушили служебните 

си задължения при осъществяване на грижите към Н. и това да е в причинна връзка с 

настъпилата смърт, Д. отговаря: „[К]атегорично, не. Грижата за всички деца, 

включително и за тях [Н. и Б.], беше много добра. Като добро отношение към децата е 

и фактът, че нашите деца са едни от малкото в страната, които са били едната 

година на море - 2007 г. Средствата се събраха от лични спестявания от пенсиите, от 

спонсорски пари, като престоят го има филмиран.“
173

 От записите в рапортната 

тетрадка обаче е ясно, че Н. през този „морски” период е била в дома.
174

 Освен това, има 

данни в рапортната тетрадка на дома, че някои от децата са били изпращани през лятото 

на 2007 г. на рехабилитация в гр. Котел.
175

 За Н. обаче липсва такава информация. 

 

61. Относно организацията на работата в дома, бившият директор заявява, че е имало 

Правилник за вътрешния трудов ред и всеки работещ е бил наясно със своите 

задължения, подробно разписани в съответните длъжностни характеристики. Св. Д. 
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 Вж. Приложение № 42. 
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 Вж. Приложение № 43. 
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 Освен това, в оценките на момичето в графата „екскурзии“ също е отбелязано - „не“. Вж. Приложения № № 

19 и 20. 
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 Вж. записите от рапортната тетрадка на дома (Приложение № 28) от 02.08.2007 г.;10.08.2007 г.; 13.08.2007 г. 

и 03.09.2007 г., където се сочи, че деца от дома са закарани в ДСБР (Детска специализирана болница за 

рехабилитация) – гр. Котел. 
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коментира, че е съгласен с направените констатации в доклада от извършена съвместна 

проверка на БХК и Районна прокуратура (РП) – Търговище.
176

 

 

62. На 23.11.2010 г. следователят Н. прави предложение за удължаване срока на 

разследването с два месеца. Предложението е мотивирано с големия обем на 

документацията, уточняването й, издирването и изземването й, което е затруднено от 

преместването на дома от с. Стража в гр. Търговище; освобождаването от работа на част 

от персонала; липсата на важни свидетели (не се уточнява кои) – част от тях в чужбина, 

временно или постоянно.
177

 На 17.01.2011 г. прокурор от ОП – Търговище удължава 

срока на разследването с още два месеца, считано от 24.01.2011 г.
178

 

 

63. На 13.12.2010 г. разследващият орган провежда разпит на С. Х., медицинската сестра, 

приела Н. във Второ вътрешно отделение.
179

 Свидетелката сочи, че не си спомня 

пациентката, тъй като е минало много време. Тя уточнява, че по данни от ИЗ д-р С., 

лекуващата лекарка на Н., е назначала на момичето следната терапия: „Серум глюкозе [-

] 5% 500,
180

 калциев глюконат 1 ампула,
181

 витамин С – 1 ампула […]; фармацинон
182

 – 

3 пъти по 1 ампула […]; серум глюкозе [-] 5% 500, урбазон
183

 [-] 40 мг […]; витамин В 

12 [-] 1000 гами мускулно; витамин С [-] 3x2; ацидифолици;
184

 […] паркизан
185

 [-] 2 мг 

3x1; конвулекс
186

 500 мг [-] 3x1 капсули; детралекс
187

 [-] 2x1.“ Свидетелката сочи, че на 

следващия ден след приемането на момичето в болницата му е включен и антибиотик – 
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 Вж. Приложение № 63. 
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 Лекарствен препарат. За повече информация вж.: 

http://apteka.framar.bg/13001681/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D

0%B%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-40-

%D0%BC%D0%B3-1. 
184

 Фолиева киселина. Вж. повече на: 

http://apteka.framar.bg/30010025/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-

%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-400%D0%BC%D0%BA%D0%B3-
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185
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http://apteka.framar.bg/04000046/%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-5-500-%D0%BC%D0%BB-%D0%BF%D0%B2%D1%86-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://apteka.framar.bg/04000046/%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-5-500-%D0%BC%D0%BB-%D0%BF%D0%B2%D1%86-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://apteka.framar.bg/04000046/%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-5-500-%D0%BC%D0%BB-%D0%BF%D0%B2%D1%86-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://apteka.framar.bg/11000996/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-10-10-%D0%BC%D0%BB-1
http://apteka.framar.bg/11000996/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-10-10-%D0%BC%D0%BB-1
http://apteka.framar.bg/11000996/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-10-10-%D0%BC%D0%BB-1
http://apteka.framar.bg/13001681/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25B%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-40-%D0%BC%D0%B3-1
http://apteka.framar.bg/13001681/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25B%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-40-%D0%BC%D0%B3-1
http://apteka.framar.bg/13001681/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25B%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BF-40-%D0%BC%D0%B3-1
http://apteka.framar.bg/30010025/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-400%D0%BC%D0%BA%D0%B3-100-gnc
http://apteka.framar.bg/30010025/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-400%D0%BC%D0%BA%D0%B3-100-gnc
http://apteka.framar.bg/30010025/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-400%D0%BC%D0%BA%D0%B3-100-gnc
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амоксиклав.
188

 Тя пояснява, че тогава Н. е била преместена в интензивния сектор на 

отделението. 

64. На 13.12.2010 г. е разпитана д-р Г. Г.-С., ревматолог във Второ вътрешно отделение и 

дежурния лекар, констатирал смъртта на Н. Тя сочи, че Н. е приета в болницата на 

25.10.2007 г. в 13 часа.
189

 Насочващият лекар е била д-р К. Н. - началник отделение на X 

ДКЦ. Лекуващ лекар в болницата е била д-р Н. С. На следващия ден след приемането й 

Н. е преведена в интензивния сектор, където е продължило лечението й. Свидетелката 

отбелязва, че няма конкретен спомен за пациентката, защото е минало много време. 

Лекарката посочва, че като дежурен лекар в ИЗ е написала за Н.: „30.10, 21 ч. - в тежко 

общо състояние, Rr
190

 90/60; на 31.10 (сомнолетна/ унесена, трудно контактна, Rr 

60/00 – 6,40 ч. потиснато дишане и сърдечна дейност /спира дишането/ Rr 00, зеници 

разширени - не реагират, констатиран екзитус леталис.“
191

 

65. Свидетелката сочи, че съгласно медицинската практика винаги се провежда реанимация, 

но за този конкретен случай тя няма спомен. Няма спомен дали е викан и екип от 

отделение „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ (ОАРИЛ). 

Единственият й спомен за болната е, че имала хематоми по главата и по тялото, и висока 

температура. Д-р Г.-С. уточнява още, че диагнозата, за която е лекувана Н. в болницата, 

е „хеморагична диатеза – нарушение на кръво-съсирващата система“ (ДИК синдром), 

която според нея се е потвърдила и при аутопсията. Тя пояснява, че предварителната 

диагноза е била записана от д-р С., а окончателната - от д-р К. Последният не е 

разпитван в хода на досъдебното производство. На въпрос дали е проведено 

необходимото лечение и полагани ли са грижи за пациентката приживе, св. Г.-С. 

посочва, че проведеното лечение е било адекватно и своевременно.
192

 Тя пояснява, че 

според ИЗ са били викани няколко консултанти: на 26.10.2007 г. Н. е прегледана от 

инфекционист, д-р С. Г.; на същия ден д-р М., специалист УНГ, също я е консултирал; 

на 30.10.2007 г. Н. е видяна и от хирург, д-р А. А. Видно от материалите по досъдебното 

производство посочените лица също не са разпитвани. В допълнение, д-р Г.-С. 

заключава, че смъртността при това заболяване (ДИК синдром) е много висока, над 

80%.
193

 

 

66. На същата дата - 13.12.2010 г., е разпитана и д-р Н. С., хематолог във Второ вътрешно 

отделение на МБАЛ – гр. Търговище и лекуващ лекар на Н. в болницата. Св. С. 

обяснява, че е поставила предварителна диагноза „хеморагична диатеза/ кървене, 

генерализирано – кожа и лигавици – придобита, неуточнена при приемането ДИК, 

                                                           
188

 Антибиотик за лечение на инфекции. Вж. повече на: 

http://apteka.framar.bg/01005045/%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-1000-%D0%BC%D0%B3-10.  
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 Вж. Приложение № 46. 
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 Съкращение за пулс. Вж. http://itrans.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=197241&df=45&dflid=3. 
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 Вж. Приложение № 46. 
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сепсис.“
194

 Тя посочва, че диагнозата сепсис е била поставена по-късно, след направена 

клинична картина на Н. и биохимични изследвания. На въпрос на следователя от какво е 

починала Н. и дали проведеното лечение е било адекватно и своевременно, както и дали 

са били полагани достатъчно грижи в болницата, д-р С. заявява следното: „Аз считам, че 

необходимите мерки по отношение на лечението са взети веднага, в максимален обем, 

което е необходимо за състоянието й. Болната пристига в много тежко общо 

състояние, с генерализирано кървене по кожа и лигавици, с нарушение в хемостазата 

(констатирано от изследванията). Считам, че причина за смъртта е полиорганната 

недостатъчност на базата на вторично възникнала коагулация на фона на септично 

състояние. Считам, че това състояние е нереверзибилно
195

 поради напредналата 

трета фаза на коагулопатията. Смъртността в такива случаи е над 90%. Смятам, че 

грижите, положени в интензивния сектор на II ВО, са максимални, поради тежкото 

общо състояние и наличието на постоянно наблюдение.“
196

 

 

67. На 29.12.2012 г. следователят провежда разпит на Д. Г., социален работник в дома в 

периода 2000-2003 г.
197

 Тя разказва за Н., че с нея не можело да се влезе във вербален 

контакт. Тя действала „първосигнално”. Според свидетелката от плана за работа и от 

оценките след едногодишен период, изготвяни от възпитателите, се вижда, че 

„дългосрочно нищо не може да се промени“ в състоянието и развитието на Н.
198

 Именно 

тази свидетелка сочи още, че „план[ът] е формален“
199

 и децата (Н. и Б.) с нищо от това, 

което е предвидено в него, „не могат да се справят”.
200

 

 

68. На 6.01.2011 г. следователят провежда разпит на Й. Х., психолог в дома до април 2009 

г.
201

 За Н. възпитателката посочва, че „не говореше, движеше се самостоятелно. 

Хранеше се самостоятелно, като ползваше прибор – лъжица. Забелязахме, преди да 

влезе в болницата, че няма апетит и не яде. Н. плачеше само когато нещо я боли.“
202

 

Свидетелката сочи, че в болницата „Н. беше вързана, тъй като имаше болки и не 

трябваше да става, за да притеснява другите болни. Ние ходихме да я храним, тя беше 

на легло, трябваше да се сменят памперси.“
203

 

 

69. На същата дата - 6.01.2011 г., е разпитана и Х. М., медицинска сестра в дома в периода 

2000-2010 г.
204

 Свидетелката разказва, че „няколко месеца преди да почине, забелязахме, 

че не се хранеше, както преди, а тя се хранеше лакомо. Започна да се подува, отначало 
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 Вж. Приложение № 47. 
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 Нереверзибилно – необратимо. 
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 Вж. Приложение № 47. 
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 Вж. Приложение № 48. 
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краката, после ръцете. Няколко пъти сме я пращали на изследвания“.
205

 Свидетелката 

сочи, че това състояние на момичето е продължило може би месец. „Впоследствие 

забелязахме, че има някакви петна по тялото и гърба. Тогава личният лекар даде 

направление и я хоспитализираха […]. Тъй като не беше жизнена като преди, не се 

хранеше нормално и се наложи санитарките от дома да стоят при нея 24 часа.“
206

 М. 

заявява още: „Де факто нашите деца никой не искаше да ги приеме и да ги гледа в 

болницата.“ Заявява, че за Н. „бяха казали, че има левкемия и от това е починала.“
207

 

 

70. С Постановление от 22.02.2011 г. следователят назначава комплексна 

съдебномедицинска експертиза (СМЕ), с участие на съдебен лекар, патологоанатом, 

лекар - интернист и психиатър.
208

 Експертизата е със задача да отговори на следните 

въпроси: 1) каква е била изпращащата диагноза от личния лекар на 25.10.2007 г., каква е 

била приемната и каква е била окончателната диагноза при лечението на Н. в периода 

25-31.10.2007 г.; 2) било ли е налице заболяването „сепсис“, което е включено в 

терапията на Н., описана в ИЗ от д-р Н. С.; 3) адекватно ли е било лечението, проведено 

в стационарни условия за периода 25-31.10.2007 г.; 4) адекватно ли е било лечението, 

проведено в условията на дома в с. Стража, в периода преди 25.10.2007г.; 5) 

евентуалната по-ранна диагностика и проведено лечение могло ли е да доведе до 

излекуване на Н.; 6) каква е била непосредствената причина за смъртта и вследствие на 

кое заболяване; 7) в причинна връзка ли е със смъртта основното заболяване – 

„олигофренията”, и назначената терапия за това: 8) да се определи какво е било 

психиатричното състояние приживе на Н., била ли е вменяема, разбирала ли е 

свойството и значението на околния свят и това, което е вършила; 9) какъв е процентът 

на смъртност при това („олигофрения“) заболяване, бил ли е неизбежен смъртният 

изход. 

 

71. Всички назначени експерти са лекари от МБАЛ – гр. Търговище, където умира Н.
209

 В 

обстоятелствената част на СМЕ вещите лица са описали заболяванията на Н. и 

резултатите от протокола за аутопсия, като сред тях заболяването „тежка умствена 

изостаналост” е написано с големи букви.
210

 В своето заключение те посочват, че 

непосредствената причина за смъртта на Н. е „олифогренията (тежката умствена 

изостаналост)“, „довела до кахексията, тежките метаболитни нарушения и 

полиорганна недостатъчност, вследствие на недоброто приемане и усвояване на 

хранителните вещества“. Според тях именно „тежката умствена изостаналост, 

довела до кахексия и полиорганна недостатъчност, е в пряка и непосредствена 

причинна връзка с настъпването на смъртта.“
211

 Експертите посочват още, че 
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„[з]аболяването сепсис е било налице в първите дни на лечението, за което говорят 

отклоненията в кръвната картина, наличието на входна рана – загноял хематом, на 

дясна ушна мида, вследствие на травма няколко дни преди това, с възпаление на 

хрущяла на дясната ушна мида, откъдето е изолиран микробен причинител. 

Вследствие лечението сепсис[ът] бил овладян, за което говорят подобряването на 

клиничното състояние и резултатите от микробиологичните изследвания и данните 

от аутопсията.”
212

 По въпроса дали адекватно е било проведено лечението в болницата 

вещите лица заключават, че „с оглед приложената терапия лечението, проведено в 

стационарни условия, е било адекватно и своевременно“.
213

 До същото заключение 

експертите стигат и относно лечението на Н. в дома. По този въпрос те заключават 

само, че „[л]ечението в [д]ома в с. Стража […] за тежка умствена изостаналост е 

било провеждано правилно.“
214

 Съгласно заключението Н. „е била с тежка умствена 

изостаналост, което я е правело невменяема и не е разбирала свойството и 

значението на околния свят и това, което е вършела. Не е можела сама да се грижи за 

себе си. При пациентите с тежка умствена изостаналост процентът на смъртност е 

много висок и рядко такива болни доживяват до 20-25 г.“
215

 

 

72. На 21.03.2011 г. следователят Н. изпраща на наблюдаващия прокурор писмено мнение 

за прекратяване на производството поради липса на престъпление.
216

 В акта си 

следователят посочва, че „проведеното лечение, както в дома в с. Стража, а така 

също и за престоя [й] в МБАЛ - гр. Търговище от 25-31.10.2007 г., по отношение на К. 

е било адекватно. Причината за смъртта е ясно описана в отговора на въпрос 5, 

както и в отговора на въпрос 6 [от назначената експертиза]“.
217

 “Налага се извод[ът], 

че смъртта на К. е настъпила вследствие на заболяване и не e налице незнание или 

немарливо изпълнение на занятие или друга правнорегламентирана дейност, 

представляваща източник на повишена опасност от страна на медицински лица от 

ДМУИ „Св. Мина“ или от МБАЛ - Търговище АД.“
218

 

73. На 05.04.2011 г. ОП – Търговище прекратява наказателното производство.
219

 В мотивите 

на постановлението е записано, че Н. е „била настанена на лечение във II В.О на МБАЛ 

– Търговище с признаци за бъбречна недостатъчност. Въпреки проведеното лечение в 

06.40 ч на 31.10.2007 г. починала. Причина за смъртта на К. е кахексия (тежко 

измършавяване), което е във връзка с тежката умствена изостаналост, довели до 

сериозни нарушения на обмяната на веществата и полиорганна недостатъчност.“
220

 

Прокуратурата заключава, че„[т]ъй като „смъртта е настъпила от болестни промени 
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на организма и липсва неполагане на грижи за болната, наказателното производство 

следва да се прекрати поради липса на престъпление“.
221

 

74. На 24.06.2011 г. Апелативна прокуратура (АП) – Варна извършва служебна проверка на 

прекратителното постановление на ОП – Варна. АП - Варна приема, че „по делото са 

проведени всевъзможни разпити, приложени са документите, касаещи предмета му. В 

същото време заключението на изготвената съдебно медицинска експертиза е в 

резултат на становища на четири вещи лица, специалисти в различните области на 

медицината – съдебен лекар, патологоанатом, психиатър, специалист по вътрешни 

болести. Те са проследили целия болестен процес на К., анализирали са заболяването 

преди настаняването [й] в МБАЛ – Търговище“.
222

 Относно причината за смъртта, АП – 

Варна намира, че е установено, че тя е „в пряка причинно-следствена връзка с 

основното психиатрично заболяване – олигофренията, довела до кахексия, тежки 

метаболитни нарушения и полиорганна недостатъчност, вследствие на недобро 

приемане и усвояване на хранителни вещества“.
223

 Прокуратурата приема, че „не се 

касае за престъпление от общ характер, защото за К. с оглед състоянието [й] и с 

оглед възможностите за самостоятелни действия, заболяванията [й] са установени 

навреме, като лечението е било адекватно. За съжаление, процесите са били 

необратими според заключението“.
224

 С тези мотиви апелативната инстанция 

потвърждава прекратителното постановление. 

Намесата на БХК по случая на Н. 

75. Преди това, през 2008 г., вследствие искане на БХК да се проверят всички т. нар. 

„домове” с цел разкриване на престъпни злоупотреби с децата и младежите с ментални 

увреждания, затворени в тях,
225

 Върховна касационна прокуратура (ВКП) дава указания 

до компетентните прокуратури да извършат проверки във всички Домове за деца и 

младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) и Домове за деца с умствена изостаналост 

(ДДУИ).
226

 Въпреки множеството данни, които самите прокурори установяват за тежки 

дефицити в институционалната грижа за т. нар. „домуващи” и голям брой детски смърти 

– 75, за период от 8 години, никоя прокуратура не образува разследване за нито един 

дом. 

76. Поради този отказ на разследване на 24.08.2009 г. БХК завежда гражданско дело от свое 

име срещу Прокуратурата на Република България (ПРБ) по Закона за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр), в което твърди пред гражданския съд, че, ако децата от 

„домовете” не бяха с ментални увреждания и институционализирани, т.е. лишени от 

семейства и социална общност, които да се застъпват за тях, прокуратурата щеше да 

                                                           
221

 Виж Приложение № 54. 
222

 Вж. Приложение № 55. 
223

 Пак там. 
224

 Пак там. 
225

 Вж. Приложение № 56. 
226

 Вж. Приложение № 57. 



27 

 

разследва установените от самата нея данни за тяхното тежко занемаряване и висока 

смъртност.
227

 

77. Обвинението, че прокуратурата дискриминира децата от „домовете” на основа 

увреждане и социален статус, получава широк отзвук в българското общество.
228

 През 

2010 г. след провеждане на първото заседание по делото главният прокурор се свързва с 

БХК и поисква да сътрудничи с организацията. БХК се договаря с него за извършване на 

съвместни проверки във всички домове за деца и младежи с умствена изостаналост в 

страната, както и за сътрудничество при разследване на евентуалните престъпления там. 

78. На 28.04.2010 г. е извършена съвместна проверка на БХК и РП – Търговище в ДДМУИ – 

с. Стража, за която е изготвен доклад от прокуратурата.
229

 В доклада относно смъртта на 

Н. е отбелязано, че „[н]аличната документация в дома посочва причина за смъртта, 

сърдечна недостатъчност. (Аутопсия не е извършвана.) От записваниятa в 

рапортната книга и от ЛАК е видно, че за лицето са полагани грижи от медицинския 

персонал на дома, уведомявани са медицински специалисти и са изпълнявани техните 

предписания“.
230

 

79. Представителите на БХК, участвали в проверката на този дом, подписват доклада с 

особено мнение, в което изразяват несъгласието си с извода на прокуратурата, че за 

децата в ДДМУИ – с. Стража, в това число Н., били полагани необходимите грижи и 

условията там не били довели до увреждания или смърт на домуващи.
231

 

80. След извършване на съвместните проверки на БХК и прокуратурата във всички 26 

ДД/М/УИ в страната БХК изготвя пространни доклади за 15 от тях, във всеки от които 

излага данни за евентуални престъпления срещу домуващи, като се позовава на 

конкретни доказателства за тях. Резултатите от проверките са шокиращи данни за 

огромен брой смърти на деца – 238, в период от 10 години, голям дял от които 

вследствие недохранване и занемара. Тези разкрития също получават широк отзвук в 
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обществото
232

 и на 20.09.2010 г., по време на съвместна пресконференция на БХК и 

прокуратурата, главният прокурор се задължава публично държавното обвинение да 

разследва и установи фактите относно всяка смърт и всички злоупотреби с живи деца от 

„домовете”.
233

 Прокуратурата, освен това, се задължава да отмени всички 

постановления за прекратяване на досъдебни производства относно деца от ДД/М/УИ, 

постановени преди извършване на съвместните проверки с БХК.
234

 

81. На 21.09.2010 г., ден след проведената пресконференция и публичното ангажиране на 

прокуратурата да разследва всеки случай на смърт и увреждане във всички ДДМУИ и 

ДДУИ в България, БХК прави отказ от иска си
235

 по делото за дискриминация срещу 

ПРБ и съдът го прекратява.
236

 

 

82. На 25-26 октомври 2010 г. се провежда съвместен обучителен семинар на БХК и 

прокуратурата за това как прокурорите да разследват престъпленията в домовете с оглед 

специфичното състояние на настанените там лица. За семинара БХК осигурява 

специалисти по наказателно право, съдебна медицина, педиатрия, психология и 

психиатрия, които изнасят лекции и дискутират с прокурорите проблеми на доказването 

на релевантните факти.
237

 Провежда се и пресконференция по време на семинара, на 

която прокуратурата, в лицето на заместник-главния прокурор Тонева, отново се 

ангажира публично, че ще отмени служебно всички постановления за отказ да се 

образува досъдебно производство или за прекратяване на досъдебно производство, 

постановени в миналото по случаи на деца от ДД/М/УИ.
238

 Заместник-главният 

прокурор публично заявява, че БХК ще има пълен документален достъп до всички 

разследвания в ДД/М/УИ и ще бъде гарант за почтеността и ефективността на работата 

на прокуратурата.
239

 

83. Впоследствие, действително, БХК получава достъп до прокурорските постановления по 

стотиците разследвания в ДДМУИ и обжалва всички, които преценява като неадекватни, 

в това число постановленията по случая на Н. 
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84. Общите данни за дейността на прокуратурата и БХК, към август 2012, са: Прокуратурата 

образува, а БХК наблюдава 229 досъдебни производства и преписки. 211 от тези дела 

касаят индивидуални жертви – общо 205 деца и младежи (6 от тях касаят едни и същи 

жертви). 18 от делата/ преписките касаят групи жертви - поне 170 деца и младежи общо. 

Така общият брой жертви на евентуално престъпни посегателства по наблюдаваните от 

БХК 229 досъдебни дела и преписки е поне 375 деца и младежи. 

85. 149 от тези 229 дела са прекратени или спрени, или по преписките са постановени 

откази за образуване на дела. От тях окончателно приключени с акт на ВКП са 66 дела/ 

преписки. От гореспоменатите 149 137 дела/ преписки касаят индивидуални случаи, а 12 

са за повече от едно деца/ младежи. Така общият брой жертви на посегателства от 

институциите, които, най-вероятно, няма да получат достъп до съдебна защита, е поне 

270 деца и младежи. Това представлява поне 72% от общия брой на жертвите, 

посегателства, срещу които се разследват (поне 375). 

86. Общият брой висящи дела/ преписки са 80 и засягат общо 107 жертви - деца и младежи. 

Това са едва 35% от всички дела/ преписки. 

87. Така 65% от всички образувани дела/ преписки клонят към приключване без достъп до 

съд за жертвите – като цяло, без добра причина. И там, където прокуратурата има 

основание да приключи делото, например, поради изтекла давност или невъзможност да 

се установи извършителя поради многото изминало време, това също е отговорност на 

държавата-ответник, която не е разследвала тези случаи навреме, а е чакала да бъде 

принудена да направи това от БХК. 

88. Общият брой прокурорски актове – обект на наблюдение от БХК, е 518. От тях, като се 

изключат актовете на ВКП и постановленията относно деяния с изтекла давност, 

обективно подлежат на възможно обжалване 372 акта. Ако се изключат и актовете на по-

долни от ВКП прокуратури, които принципно са възможен обект на обжалване, но не са 

били предоставени на БХК и, следователно, БХК не е имал обективна възможност да ги 

атакува, броят на актове, възможен обект на обжалване от БХК, спада на 349. От тях 

БХК е атакувал общо 206 или 59% от 349. На база 372 акта, т.е. включително 

непредоставените на БХК, делът на атакуваните е 55%. Така близо 60% от всички 

наблюдавани прокурорски актове са порочни (по преценка на БХК). Това означава, че 

поне над 100 жертви, като Н., не получават ефективно разследване. 

89. За две години разследване, от есента на 2010 г. до късната есен на 2012 г., няма внесен в 

съда нито един обвинителен акт. Това обстоятелство е многозначително, предвид 

големите интензивност и брой на злоупотребите с деца, за които прокуратурата и 

обществото разполагат с данни от съвместните проверки на прокуратурата и БХК. 

90. На 2.02.2012 г., след като получава копие от потвърдителното постановление на АП – 

Варна
240

, БХК подава сигнал до ВКП. БХК сигнализира, че „необосновано и неправилно 
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АП – Варна и ОП – Търговище са приели заключението на вещите лица, че Н. е умряла 

от „олигофрения”, която е довела до кахексия вследствие на недобро приемане и 

усвояване на хранителни вещества“.
241

 Твърдението на експертите, че причината за 

кахексията на момичето е неговата умствена изостаналост категорично опорочава 

експертизата, защото „олигофренията” (изоставане в умственото развитие) не е нито 

смъртоносна, нито може да обуслови фатално недобро приемане и усвояване на 

хранителни вещества.
242

 БХК сочи още, че няма данни прокуратурата да е проверявала 

дали на момичето е осигурявано специално по метод и състав хранене, както и дали то е 

повръщало приетата храна. Няма данни Н. да е изследвана и преглеждана от диетолог 

или друг специалист по хранене, нито има информация прокуратурата да е разследвала 

кога състоянието на момичето се е влошило, респективно дали е било хоспитализирано 

навреме. В сигнала си БХК твърди още, че ОП и АП безрезервно са кредитирали 

показанията на работещите в дома, които са заинтересовани от изхода на досъдебното 

производство, тъй като момичето е било под тяхна грижа. Извършената 

съдебномедицинска експертиза не е изяснила дали е имало връзка между смъртта на Н. 

и начина, по който са полагани грижи за нея в дома и в болницата. Единствено 

комплексна съдебномедицинска експертиза с участието на патоанатом, педиатър, 

диетолог и специалисти по основното и съпътстващите заболявания на момичето може 

да отговори на въпроса от какво е починало и дали има връзка между смъртта му и 

начина, по който е отглеждано и лекувано в дома и болницата. Освен това вещите лица 

са обвързани с болницата, където умира Н., и в конфликт на интереси. В сигнала си БХК 

иска отмяна на постановлението и връщане на преписката на ОП – Търговище с 

указание да се изяснят посочените обстоятелства и да бъде назначена допълнителна 

експертиза.
243

 

 

91. На 6.04.2012 г. ВКП отхвърля сигнала на БХК и потвърждава постановленията на 

долустоящите прокурори.
244

 ВКП приема, че „безспорно е установено, че поставената 

първоначална диагноза е потвърдена и лечението е било своевременно и правилно – т.е. 

не се касае за „лекарска грешка“ от страна на персонала на МБАЛ и 

общопрактикуващия лекар, насочил К. към лечебното заведение.“
245

 Относно 

показанията на свидетелите от дома, прокуратурата посочва, че „[в]ъпреки наличието 

на известни съмнения относно полаганите грижи за К. по време на престоя й в 

ДДМУИ (установени като цяло за всички възпитаници на дома в доклада на 

комисията), не могат да бъдат събрани други доказателства (и то пет години след 

случая), които да опровергаят показанията на служителите от ДДМУИ, особено след 

проведените реформи и фактическо закриване на дома“.
246

 Според ВКП „[н]е са 

налице основанията за назначаване на допълнителна или повторна експертиза с 

участието на диетолог, при условие, че няма и не могат да бъдат събрани други 
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 Вж. Приложение № 73. 
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 Пак там. 
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 Пак там. 
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 Вж. Приложение № 74. 
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 Пак там. 
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доказателства относно количеството и качеството на храната в ДДМУ[И] и 

конкретно - начина на хранене на К., освен вече събраните (липса на комуникация чрез 

говор или мимика, хранене с чужда помощ)“.
247

 В постановлението прокуратурата 

допълва, че „[н]е могат да бъдат събрани други доказателства, които по един 

несъмнен и безспорен начин да докажат виновността на конкретни лица в извършено 

престъпление по чл. 123, ал. 1 НК или друго престъпление от общ характер“.
248

 

 

92. Постановлението на ВКП е окончателно. 

93. След изпращане на първото писмо до Съда от 4 октомври 2012 г.,
249

 с което БХК 

завежда настоящото дело, случаят на Н. е широко коментиран от медиите.
250

 В интервю 

за Българска национална телевизия (БНТ) по този повод,
251

 фелдшерът Г. изказва 

съмнение, че Н. е починала от недохранване. Той заявява: „Ако е починала от 

недохранване, тя щеше да бъде в кахексия, се казва, да е отслабнала, да е останала 

като скелет, без подкожни мастни тъкани. А тя - мога да кажа, че беше даже и 

възпълничка.“ 
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 Вж. Приложение № 76. 
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 Вж. http://bnt.bg/bg/news/view/86091/bhk_zavede_delo_sreshtu_bylgarija;  

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28132; http://btvnews.bg/bulgaria/bhk-otnovo-sdi-drzhavata-zaradi-smrt-

na-dete-v-dom.html.  
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 Достъпно на: http://bnt.bg/bg/news/view/86091/bhk_zavede_delo_sreshtu_bylgarija. 

http://bnt.bg/bg/news/view/86091/bhk_zavede_delo_sreshtu_bylgarija
http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28132
http://btvnews.bg/bulgaria/bhk-otnovo-sdi-drzhavata-zaradi-smrt-na-dete-v-dom.html
http://btvnews.bg/bulgaria/bhk-otnovo-sdi-drzhavata-zaradi-smrt-na-dete-v-dom.html
http://bnt.bg/bg/news/view/86091/bhk_zavede_delo_sreshtu_bylgarija


32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES 

PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI 

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR 

PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (НАРУШЕНИЯТА) НА КОНВЕНЦИЯТА 

СПОРЕД ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И НА АРГУМЕНТИТЕ В ТЯХНА ПОДКРЕПА 

 

По допустимостта: Правото на жалба на БХК 

93. Ние, БХК, претендираме правото да подадем жалба в/ от името на Н. К. в качеството й 

на изоставено
252

 и погубено от властите дете/ девойка с ментални увреждания, защото, 

ако ние не водим дело пред Съда от/ в нейно име, никой не би го направил
253

 и 

злоупотребата с живота й би останала непризната и безнаказана. Н., в качеството си на 

едно от най-уязвимите човешки същества на света – институционализираните деца/ 

младежи с ментални увреждания, не би имала достъп до правосъдие, виновните власти 

несправедливо биха се възползвали от безконтролност и подобни крайно тежки 

нарушения биха продължили несмущавано да се вършат срещу други беззащитни деца/ 

младежи, лишени от близки и общност, като Н. БХК действа като заместител на 

липсващата защита, която близките биха били за детето. Това е в обществен интерес. 

 

94. Обществото, както на национално, така и на паневропейско ниво, има интерес от това, 

властите да не остават безнаказани, когато малтретират и погубват хора; още повече, 

деца; още повече, изоставени деца с увреждания. Когато погубеният човек не може да 

се бори срещу безнаказаността на властите поради смъртта си, която се дължи на тях и 

когато той или тя няма близки, които да се борят вместо него/ нея, тогава има нужда 

обществото да се бори, в лицето на обществени организации, които са отдадени на 

борбата за правата на човека. БХК, като такава организация, представлява самото 

общество, като подава настоящата жалба от/ в името на Н. Ако Съдът не признае това 

право на БХК, значи, да остави властите да се възползват от това, че са разрушили 
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 Н. е изоставена при раждането си (вж. пара 15-16 от Фактите). Детето е реално изоставено и от държавата, 

призвана да поеме грижите за него, която, както става ясно от фактите, го е подложила чрез службите и 

служителите си на тежко малтретиране посредством неглижиране, довело до кончината му. 
253

 Майката на Н., която я е изоставила при раждането й, никога не е проявявала и минимален интерес към 

живота или смъртта й в институцията (вж. бележка под линия № 6 от Фактите). 
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уязвимия човек, който е бил в ръцете им и който, освен живот, няма и близки. Не това е 

духът на Конвенцията. 

 

95. Целите на Конвенцията изискват да се признае правото на БХК да потърси пред Съда 

отговорност на властите за малтретирането и погубването на детето Н. Ако Съдът не 

признае това, това би било, освен другото, и тежка дискриминация срещу хората без 

близки, които умират вследствие безчинствата на властите спрямо тях. Тези най-

уязвими и окончателно сразени от властите хора биха останали без достъп до 

Конвенцията посредством Съда, а това значи – фундаментално безправни. За разлика от 

тях, тези, които са в по-добро положение – оцелели или с близки, имат достъп до 

правата си. Такова неравенство е самият антипод на обещанието на Конвенцията да 

изправи онеправданите и от жертвите да направи субекти на право. 

 

96. В обществен интерес е да бъде разгледано делото на Н. и защото то повдига сериозни 

въпроси, по които произнасянето на Съда ще е от голямо значение за развитието на 

правото в обществен интерес в Европа, както и за превенцията на 

институционализираната бруталност спрямо най-уязвимите човешки същества – децата, 

като Н. Стотици такива европейски деца/ младежи умират, по нечовешкия начин, по 

който е загубила здравето и живота си Н. Това трябва да спре. Без произнасяне на Съда 

то не е вероятно скоро да спре. Ако БХК не бъде оставен да води това дело, 

произнасяне на Съда по такъв случай няма да има. Съдът ще изгуби златен шанс да 

позволи на Конвенцията да трансформира континента, като спре свеждането на детски 

съдби до мъка и смърт. 

 

97. БХК е най-голямата и дейна национална правозащитна организация, която наблюдава 

спазването на правата на уязвимите групи в България и води стратегически 

правозащитни дела в обществен интерес в тяхна полза. Затова именно ние сме пригодни 

да изиграем ролята на обществен представител (в името) на Н. В сферата на правата на 

институционализираните деца с увреждания БХК има ресурс и принос каквито никоя 

друга национална организация не притежава. Този статус на БХК е признат по 

изключителен начин от самите национални власти. ПРБ публично постави БХК спрямо 

себе си в безпрецедентна роля на партньор, наблюдател, коректив и гарант за законност 

по отношение работата й по разследване злоупотребите с институционализирани деца, 

както живи, така и мъртви.
254

 След като бе съдена за дискриминация от БХК, ПРБ прие 

да провери всички институции за деца съвместно с изследователите на БХК и изпълни 

това обещание. ПРБ публично прие и се ангажира с докладите на БХК за резултатите от 

тези съвместни проверки, в които пред обществото изнесохме установените от нас с 

помощта на прокурорите данни за тежки злоупотреби със стотици деца. ПРБ публично 

обеща да разследва всички тези стотици злоупотреби, в това число смърти, като обяви 

БХК за свой гарант пред обществото. ПРБ предостави на БХК безусловен достъп до 

досъдебните производства, образувани за смъртта и телесните повреди на тези деца, с 
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 Вж. пара 81-82 Фактите. 
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цел да наблюдаваме ефективността им и да атакуваме с правни средства негодните 

прокурорски актове. В резултат БХК наблюдава в продължение на вече близо 2 години, 

от есента на 2010 г. насам, стотици досъдебни дела и оспорва пред по-горестоящите 

прокурори стотици порочни постановления. Въз основа на нашите сигнали 

горестоящите прокуратури, включително ВКП, безотказно образуват дела за проверка 

на оспорените актове и се произнасят по същество по тях. Правната ни легитимация да 

спорим с прокурорите по тези дела е безусловно призната. Макар формално, по закон, 

всеки да има право да подаде сигнал пред компетентната прокуратура, досега не е била 

налице такава практика, с такъв мащаб, правозащитна неправителствена организация да 

контролира прокуратурата, с нейно съгласие, по стотици общественозначими дела. 

 

98. Въпреки позиционирането на БХК по този начин повече като безкомпромисен критик, 

отколкото като партньор, ПРБ, включително с личното съдействие на предишния 

главния прокурор Борис Велчев, продължава да предоставя пълен достъп на БХК до 

продължаващите разследвания на смърти и малтретиране на институционализирани 

деца. Макар да е ясно, че БХК ще заведе и други дела пред Съда след приключване на 

негодните от разследванията, с което ще изобличи прокурорската не-работа по тях, ПРБ 

прие и приема тази поправителна правозащитна роля на БХК. Би било абсурдно Съдът 

да откаже това на БХК и да се покаже пред обществото на държавите-членки, като по-

стриктен и консервативен от българската прокуратура. 

 

99. Не би било разумно също така, Конвенцията да бъде тълкувана от Съда като по-

ограничаваща от българския закон правото на БХК да защитава Н. Българският 

наказателно-процесуален закон позволява на всекиго да сигнализира компетентната 

прокуратура – както за престъпление, така и, както се доказа от практиката на БХК, за 

неразследване на престъпление от страна на долустоящата прокуратура. Съдът в 

практиката си е давал да се разбере, че национални правила, които благоприятстват 

активната легитимация, имат значение за него, когато определя този въпрос по 

съответното дело пред него. И действително, не би съответствало на целите на 

Конвенцията тя да се окаже по-рестриктивна от законите на държавите-членки, що се 

отнася до възможността човек да бъде защитен, когато не може сам/ а да се защити. 

 

100. Вътрешноправната система на държавата-ответник имаше възможност да „поправи” 

тези нарушения (смъртта на детето, разбира се, е непоправима, но бе възможно да бъде 

постигната справедливост за нея, в полза на обществото и други деца, доколкото Н. 

вече не може да я получи, нито има близки, които я търсят). ПРБ имаше изключителна 

възможност, като се възползва от експертното и застъпническо партньорство на БХК и 

мобилизираната от нас обществена подкрепа за борба с престъпленията срещу децата в 

домовете, да разследва случая ефективно и да се докаже като инстанция за законност. 

Това обаче не се случи.
255

 Сега Съдът е в положението на ПРБ. Той може да се 
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възползва от възможността, която БХК му дава, да въздаде справедливост, или, на 

формални основания, да се откаже от тази възможност, съответно, да откаже достъп до 

правосъдие. 

 

101. Съдът има инструментариума да признае правото на БХК да води пред него дело в/ от 

името на Н. В юриспруденцията си той е развил способи за това, които сега могат да 

бъдат доразвити – каквото е призванието на Конвенцията да бъде „жив инструмент”, 

приспособен за ефективни, реални, не номинални права. 

 

102. БХК е уникално позициониран да води това дело. Завеждането му именно от БХК дава, 

съответно, уникална възможност на Съда да придвижи Конвенцията стъпки напред. 

Едва ли скоро така позиционирана национална организация ще предложи подобна 

възможност на Съда, като заведе такова емблематично, включително с интензитета на 

процесното малтретиране, дело. БХК отговаря и на критерия на Съда жалбоподателят 

да е бил страна във вътрешното производство. БХК е своего рода страна в обществен 

интерес в целия процес на ПРБ по разследване на всички институции за деца/ младежи 

с увреждания, включително случая на Н., наред със стотици други случаи на конкретни 

деца/ младежи. 

 

103. Исканата от нас еволюция на Конвенцията има фундамент в практиката на Съда. В този 

смисъл, ние не искаме революция. Когато има практически пречки пред достъпа на 

жалбоподателите до Съда, поради трудност/ невъзможност за изпълнение на 

критериите за допустимост, Съдът има гъвкав подход. В противен случай, 

процедурните правила биха станали контрапродуктивни. Те биха опорочили 

процедурата с неизпълнимост, вместо да я поддържат честна и ефективна. Това не е 

нещо, което Съдът (може да) позволява. Той не го позволява на държавите-членки, 

когато са под въпрос техни негъвкави процедурни правила.
256

 

 

104. Съдът може да признае Н. за жалбоподателка, а БХК за неин ad hoc правен 

представител. Алтернативно, БХК може да бъде признат за жалбоподател, като непряка 

жертва. 

 

105. Съдът в практиката си е взимал предвид уязвимостта на жалбоподателя от гледна точка 

на възраст и увреждане, наред с други признаци, когато е преценявал допустимостта на 

оплакванията й/ му предвид неспособността й/ му да се оплаче сам. Взимал е предвид и 

обективни обстоятелства, препятстващи това, като лишаване от свобода.
257

 Н., макар и 

на деветнадесет години, по своята психична възраст е дете; с тежка умствена 

изостаналост и социално изолирана приживе в институция, след което лишена от 

живот, отговаря par excellence на критериите на Съда за допускане на процедурна 

                                                           
256

 Вж., например, делото X and Y v the Netherlands (application 8978/80). 
257

 Моля, вж. източниците, цитирани в жалбата и допълнителното становище по делото на Центъра за правни 

ресурси (от името на Валентин Кампеану) срещу Румъния (application 47848/08). 
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гъвкавост при преценката на правото на жалба на единствения субект, който може и 

желае да действа от/ в името на тази жертва - БХК. 

 

106. Други съображения, разработени в практиката на Съда, за преценка на допустимостта 

при условията на института на непряката жертва, са естеството на нарушенията и 

фундаменталността на приложимите разпоредби на Конвенцията, в смисъл на нуждата 

от тяхната ефективност. В случая на Н. става въпрос за правата на човека (детето) по 

Членове 2 и 3, от които по-фундаментални по Конвенцията няма. Става въпрос, освен 

това, за нарушаването им по няколко начина, някои, от които особено фрапантни. 

Случаят е чудовищен – както от гледна точка на допуснатото погубване на детския 

живот от тежко, болестно недохранване, така и от гледна точка на разследването, 

недовело до никакви последици за никого, нито до разкриване на истината за станалото. 

Подобно разследване със своята неефективност е чудовищно, защото ефективно 

нормализира чудовищността на злоупотребата с живота на малкия човек, който не е 

имал и няма никого на своя страна. Никого, освен БХК. Съдът трябва да признае това. 

 

 По същество 

 

 Нарушение на Член 2 от Конвенцията – материален аспект 

 

107. Твърдим, че Н. е жертва на две отделни нарушения на правото й на живот по Член 2, в 

неговия материален аспект. На първо място, твърдим, че грубото и системно лишаване 

на момичето от адекватни, своевременни грижи и медицинска помощ от страна на 

персонала на дома е довело до неговото смъртоносно разболяване, в това число от 

патологично недохранване, наред с други болести. На второ място, твърдим, че 

персоналът на дома и лекарите в МБАЛ – гр. Търговище, веднъж възникнало това 

разболяване, не са лекували адекватно Н., вследствие на което тя умира. Най-вече, 

напълно е пренебрегнато и по никакъв начин не е лекувано крайното патологично 

недохранване – кахексия, до степен маразъм и алиментарна анемия, на момичето, 

което според аутопсията е причинило смъртта й. 

 

108. Разболяването на Н. започва с това, че тя спира да се храни и повръща, когато я 

принуждават да яде.
258

 Подува се – по глезените, клепачите, цялото тяло.
259

 Не може да 

се движи от слабост.
260

 Има рани - на крака, главата и ухото.
261

 Образуват се капилярни 

/кръвоизливни/ петна по цялото й тяло.
262

 Венците й кървят.
263

 Ухото й се инфектира и 

образува хематом.
264

 Общото й състояние се влошава и температурата й се вдига.
265

 В 
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 Вж. пара 33 от Фактите. 
259

 Вж. пара 34,36-39 от Фактите. 
260

 Вж. пара 33, 36 от Фактите. 
261

 Вж. пара 33 - 38 от Фактите. 
262

 Вж. пара 38, 54 от Фактите. 
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 Вж. пара 39 и Приложение № 30. 
264

 Вж. пара 41 от Фактите. 
265

 Вж. пара 38 от Фактите. 
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изпражненията й се появява кръв.
266

 Коремът й се опъва и става болезнен.
267

 Умира, три 

месеца след първоначалния отказ да се храни.
268

 

 

109. Н. е тежко неглижирана по начин, че посредством бездействие – непредоставяне на 

дължимата здравна грижа, е доведена до състояние на патологично недохранване 

(маразъм), което постепенно я убива, пред очите на персонала. Според аутопсията 

именно това патологично състояние е причината за смъртта й.
269

 Персоналът на дома е 

бездействал в продължение на дълго време да осигури грижи на Н., такива, че нейният 

отказ да се храни да бъде преодолян и да се предотврати достигането й до маразъм. 

Този маразъм не е лекуван. За това отговаря държавата.  

 

110. Хоспитализацията на Н. е много закъсняла. Тя е хоспитализирана едва когато 

състоянието й вече е много тежко и според някои от лекарите – безнадеждно.
270

 Преди 

това персоналът на дома не й е предоставял никакви грижи за недохранването, както и 

никакви адекватни грижи за другите симптоми на болестта й, още по-малко за 

причините за тази болест. Първата хоспитализация на Н. е безрезултатна. От нея тя е 

върната в дома, уж „напълно възстановена“, но персоналът пише в рапортната тетрадка, 

че все така е била с отоци.
271

 Следователно, грижата, която Н. е получила тогава в 

болницата, не е била адекватна – щом не е довела до нищо. Същото важи за грижата от 

страна на персонала на дома, защото те нищо не са направили, за да коригират 

положението след неефективната болнична намеса. 

 

111. На първо място, обаче, държавата отговаря за това, че Н. е била по такъв начин трайно 

неглижирана, че да се стигне до тежкото й поболяване, чийто симптом е отказът й да се 

храни. Такъв автодеструктивен отказ не е безпричинен. Той не може да е случаен, нито 

може да се вмени във вина на детето. Той се дължи на нещо и това нещо са трайните 

дефицити в институционалното обгрижване на здравето му. За него отговорност носят 

националните служби, защото те са тези, които дължат на дете, в състоянието на Н., 

такива грижи, че да се опазят здравето и животът му. Дете, което в продължение на 

месеци отказва да се храни, не е добре отглеждано дете. Дете, което в продължение на 

месеци страда от рани, отоци и кръвоизливи по цялото тяло, не е обгрижвано дете. 

Напротив, това е тежко занемарено дете. За погубването на здравето му отговаря 

държавата-ответник. Защото то завършва със смъртта му, отговорността на България е 

по Член 2 – за причиняване/ допускане на смърт посредством лишаване на Н. от 

жизненонеобходима здравна грижа. 

 

112. Занемаряването на Н., довело до нейния фатален маразъм, е системно и дълготрайно, 

освен тежко и грубо. Тежка алиментарна анемия не може да се развие за два или три 
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 Вж. пара 36 от Фактите. 
267

 Вж. пара 39, 54, 58 от Фактите. 
268

 Вж. пара 42 от Фактите. 
269

 Вж. Приложение № 31. 
270

 Вж. пара 41, 65, 66 от Фактите. 
271

 Вж. пара 35 от Фактите. 



38 

 

месеца. Същото важи за маразма. Възможно е да се стигне до маразъм за два месеца, 

само ако преди това Н. вече е била в лошо общо състояние. Кървенето на венците е 

белег за хиповитаминоза
272

 или авитаминоза,
273

 т.е. за лош състав на храната, приемана 

от Н. Хеморагичните петна по цялото й тяло
274

 показват дисфункционално 

кръвосъсирване, което е белег за белтъчен недостиг, т.е. също индицира лошо хранене. 

Това състояние, на белтъчен недоимък, също не е достижимо за 2 или 3 месеца. Друг 

индикатор за системното, трайно занемаряване на Н. е нейният много нисък ръст (135 

см на 14 г. възраст).
275

 Това също говори за дългосрочен недостиг на витамини и 

минерали, т.е. недохранване. Тежките нарушения в обмяната на веществата на Н. 

(дистрофия), констатирани от аутопсията, са следствие от лоши грижи за нея със 

значителна давност. 

 

113. Теоретично, Н. може да не е била болна от кахексия, т.е. да не е страдала от 

недохранване, преди да се разболее - маразмът, който я убива, да е вследствие на друга, 

недиагностицирана и нелекувана болест, причинила общото изнемощяване на 

организма й, направило възможна ескалацията на ушната инфекция до летално 

състояние. (Предполагаме за възможностите поради дефицитното разследване, което 

оставя бели петна по отношение на ключови въпроси и основни факти – необяснени; за 

това, вж. по-долу.
276

) За това, че, хипотетично, дългосрочна кахексия Н. може и да не е 

имала, са опора фактите, че преди поболяването си не е имала гълтателни проблеми 

(хранила се е сама), не е имала рефлукс (не е връщала храната), не е имала аверзия 

(имала е апетит). И все пак, въпреки тези факти, Н. може да е имала малабсорбция, т.е. 

кахексия, която не е била диагностицирана и лекувана. 

 

114. В ранна детска възраст Н. е боледувала често от диария, понякога с повръщане.
277

 (В 

рапортната тетрадка на дома често се споменават и други деца с диария - понякога с 

установен инфекциозен произход.
278

 Това говори за лоши хигиенни условия и лоши 

условия на живот, като цяло.) Н. е получавала лекарства за диария,
279

 но, още по-често, 

е получавала такива за запек.
280

 Запекът може да се дължи на глад, както и на парализа 

на червата, вследствие на диселектролитемия
281

 и нарушен метаболизъм. Освен това, 

институционализираните деца, по правило, получават антибиотици, без пробиотици.
282
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 Витаминозна недостатъчност на един или няколко витамина в организма. Вж. повече на: 

http://zdrave.rozali.com/vitamini-zdrave/p11856.html. 
273

 Пълна липса на витамини в организма. Вж. повече на http://zdrave.rozali.com/vitamini-zdrave/p11856.html. 
274

 Вж. пара 39 и 69 от Фактите. 
275

 Вж. пара 32. 
276

 Вж. пара 160–209 от Оплакванията. 
277

 Вж. здравна карта на Н. (Приложение № 6) и по-специално записите от 24.04.1991 г.; 03.05.1991 г.; 

09.11.1991 г., където е записано, че детето е било болно от Enterocolitis (възпаление на лигавицата на тънките и 

на дебелите черва). Вж. повече на: http://www.puls.bg/reference/dictionary/en/dictionary_204.html. 
278

 Вж. записите от рапортната тетрадка на дома (Приложение № 28) от 30.07.2007 г.; 08.10.2007 г.; 11.10.2007 

г.; 13.10.2007 г.; 14.10.2007 г.; 15.10.2007 г.; 19.10.2007 г.; 20.10.2007 г. 
279

 Вж. пара 33 от Фактите. 
280

 Пак там. 
281

 Дисбаланс на основните електролити в организма. 
282

 Вж. повече на:  

http://zdrave.rozali.com/vitamini-zdrave/p11856.html
http://zdrave.rozali.com/vitamini-zdrave/p11856.html
http://www.puls.bg/reference/dictionary/en/dictionary_204.html
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Антибиотичното лечение, без прием на пробиотици, често води до чревна 

дисбактериоза - нарушаване на чревната флора и, оттам, на абсорбцията. Всички тези 

разсъждения са в подкрепа на тезата, че Н. дългосрочно е страдала от кахексия. 

 

115. Във всеки случай, безобидно състояние, резултат от пренебрежима грешка на 

персонала, не може да доведе до такова тежко общо увреждане на организма, свързано 

със сериозни нарушения в обмяната на веществата – дистрофия в много органи, 

каквото убива Н.
283

 „Грешката”, довела до това фатално състояние на Н., не е 

изолирана, а системна и съставлява нарушение на правото й на живот. 

 

116. Какъвто и да е бил случаят, от гледна точка на етиологията на фаталния маразъм на Н., 

отговорността за леталния му завършек е на държавата-ответник, която има позитивно 

задължение по Член 2 да осигури на Н., като институционализирано дете с увреждания, 

необходимите й, за да не умре, грижи. Това не е било направено. Провалът на властите 

е тежък. Той не е просто провал по отношение на резултата. Провалът е крещящ на 

ниво непредприети действия. 

117. Държавата носи сериозна отговорност за това, че болничният персонал не е лекувал по 

никакъв начин маразма на Н. Патологичното недохранване, причинило според 

аутопсията смъртта й, е напълно игнорирано от медиците, все едно не е било. Не е 

взета и минимална мярка то да бъде овладяно – посредством вливания на хранителни 

вещества или други подходящи медицински способи. На каквото й да се е дължал 

маразмът, а преди това – кахексията, на Н., допускането, нелекуването и оставянето на 

тази болест да убие момичето е отговорност на държавата. Независимо дали 

кахексията/ маразмът се е дължал на малабсорбция или на некачествена по състав 

храна, смърт от недохранване в съвременна държава-страна по Конвенцията не може да 

се оправдае и за нея държавата-ответник отговаря по Член 2.  

 

118. Сериозните патологични изменения в състоянието на Н., предшествали предсмъртната 

й хоспитализация, настъпват и се развиват в продължителен период – пред очите на 

персонала, който не взима никакви мерки да установи какво ги причинява, съответно, 

да ги спре. Вместо това персоналът или безучастно е приемал отказите на момичето да 

се храни или го е насилвал на яде, вследствие на което то е повръщало.
284

 

 

119. Смъртта на Н., през кахексията и маразма, не може да се припише на нейната умствена 

изостаналост – противно на подхода на прокуратурата.
285

 Първо, няма статистика за 

смъртността на хората с умствена изостаналост. Няма изследвания, няма надеждни 

данни, още по-малко са цитирани такива от вещите лица по разследването, проведено 

от националните власти. Това прави техните твърдения, оправдаващи смъртта на Н. с 

                                                                                                                                                                                                 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA 
283

 Вж. Приложение № 31.  
284

 Вж. пара 33 от Фактите. 
285

 Вж. пара 73–74 от Фактите. 
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умствената й изостаналост, произволни, недоказани, тенденциозни и, съответно, 

некредибилни. 

 

120. Независимо от всякакви хипотетични, твърдени или действителни, връзки между 

умствената изостаналост и кахексията - и независимо, следователно, от причините за 

кахексията на Н. - най-важното по делото е друго: мястото на дете с кахексия/ маразъм 

не е в социален дом, а в интензивно болнично детско отделение, където за него да се 

полагат интензивни грижи (включващи парентерално хранене), а не да се чака то да 

умре „от кахексия“ в институцията или болницата. (Н. е била преместена, в един 

момент, в интензивен сектор на вътрешното отделение,
286

 но това не е същото, като 

интензивно детско отделение. Остава и фактът, че маразмът й въобще не е бил лекуван 

– той не е дори диагностициран преди аутопсията.) В този смисъл, кахексията не е 

валидна причина за смърт, въобще, и за смъртта на Н., в частност. Смъртта на Н. е 

пряка последица от неосигуряването на адекватни медицински грижи за нея. В 

момента, в който теглото на детето е спаднало под нормалните за възрастта и ръста му 

килограми, то е следвало да получи интензивна грижа, включваща комплексна 

медицинска помощ - изследвания, консултации и лечение, вкл. в интензивно отделение, 

предвид възникналата опасност за живота му. 

 

121. Това не е направено. Пропуските са множество: През цялото време на предсмъртното 

боледуване на Н. не й е направена нито една електрокардиограма.
287

 Само два пъти за 5 

дни хоспитализация, преди да умре, й е направена кръвна картина, а диагнозата „ДИК”, 

поставена й там, изисква такова изследване два пъти на ден. Епикризата на Н.
288

 е 

оскъдна и неинформативна - липсват датите, към които са направени констатациите; 

липсва обосновка за диагнозата „сепсис”, както и по какви критерии е поставена тя; 

липсва изложение на фактология за това, кога, какво се е случило и какво, съответно, е 

направено. Не са направени необходими изследвания – като, например, 

микробиологично, за определяне кой от възможните антибиотици ще подейства. 

Диагнозите „сепсис” и „ДИК”, както и маразмът, императивно налагат лечение в 

интензивно, а не вътрешно отделение, където Н. е била лекувана.
289

 „Сепсис” и „ДИК”, 

от които е била лекувана Н., са много тежки заболявания, които не се лекуват с два 

стандартни антибиотика и ограничено преливане на плазма и кръв.
290

 Пациентите 

обикновено са с полиорганна недостатъчност – както и Н. е била, и се поставят на 

диализа, на апаратна вентилация. Тези неща не са били направени за Н.  

 

 Относно самите диагнози „сепсис” и „ДИК” 
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122. Особеност на делото е, че има сериозно несъответствие между аутопсионния протокол 

и диагнозата, която фигурира в епикризата – „ДИК синдром”. В аутопсионния 

протокол не се споменава „ДИК”, а този синдром не може да не бъде установен при 

аутопсия - не е медицински възможно да бъде пропуснат. Същото важи за „сепсис”. 

Дори да са били преодолени тези състояния на Н., те пак следва да са били установени 

при аутопсията. Освен това, за преодоляването на тези тежки състояния е необходимо 

много време и е крайно нереалистично те да са били преодолени към момента на 

смъртта на Н. Друг е въпросът, че, както признават две от разпитаните лекарки, по-

често, тези състояния са необратими.
291

 

 

123. Друго противоречие - не са описани типичните за „ДИК” некрози на всички вътрешни 

органи, а само некрози на сърцето, които, по-вероятно, са настъпили вследствие 

кахексията на Н. Налице са, следователно, по отношение диагнозите „сепсис” и „ДИК 

синдром”, твърде много бели петна. Следствието не прави нищо, за да изясни тези 

непълноти в наратива за случилото се с Н. 

 

124. Вероятно Н. е имала инфекция (не непременно „сепсис”) и, вероятно, е починала от 

внезапна сърдечна смърт вследствие на дълготрайното увреждане на сърдечния мускул, 

причинено от непълноценно хранене и от нейната установена анемия. Най-вероятно е 

починала от ритъмна смърт, именно вследствие недохранване. Главните причини за 

миокардната дистрофия са: анемия, при която миокардът се снабдява с по-малко 

кислород; нарушение на храненето и авитаминози – гладуване, непълноценно хранене, 

авитаминоза В, пелагра и др.; ендокринни разстройства; електролитни разстройства.
292

 

 

125. Локалната инфекция в ухото се е усложнила, тъй като раната е била вход за бактерии, 

които са довели до по-обща инфекция на организма. Това, обаче, е нетипично за здрави 

хора, чиито естествен имунитет би подействал ограничаващо за такава инфекция, като 

ушната на Н. Следователно, отново твърдим - и преди настъпването на тази инфекция, 

тя е била в лошо общо състояние. Вероятно кахексията е датирала отпреди ушната 

травма – защото организмът е бил изнемощял, поради което травмата е довела до обща 

инфекция. Болните с кахексия/ маразъм са склонни към инфекции поради дефицит на 

жизненоважни витамини и микроелементи.  

 

126. Това, че Н. се е „хранила лакомо”,
293

 преди да се поболее и откаже храна, не изключва 

трайната й кахексия. Това, че е спряла да се храни, от друга страна, също е симптом на 

маразъм - анорексия, депресивно състояние; както и кървенето от венците й. Следвало 

е да се проведе, както казахме, парентерално хранене до възстановяване на общото 

състояние. 
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127. Теоретично, хора със сърдечно-съдови, онкологични, генетични и неврологични 

заболявания могат да развият маразъм, без обичайните фактори, като недохранване. 

Дали Н. е имала генетично заболяване, следствие от което да е било умственото 

изоставане (което е, по своему, неврологично заболяване) - можем само да гадаем, тъй 

като такова генетично заболяване не е диагностицирано.  

 

128. Н. е получавала Конвулекс
294

 - не е ясно защо, тъй като не е страдала от епилепсия. При 

лечение с Конвулекс следва да се следят тромбоцитите на всеки 3 месеца, защото 

стойностите им може да спаднат и това е предпоставка за кървене. Няма данни този 

дължим мониторинг да е бил провеждан спрямо Н., от което следва, че не е. Така, 

предвид кръвоизливните петна, покрили тялото на момичето, отравяне с Конвулекс, по 

вина на персонала, също е възможно. Също така, Н. е приемала Паркизан
295

 – остаряло 

и евтино лекарство, което е противопоказано при „нарушена чревна проводимост“, 

каквато тя е имала, видно от факта, че редовно е получавала лекарства за запек (когато 

не е била с диария). На практика, Н. нормална храносмилателна функция не е имала, но 

това не е било никога лекувано. Вместо това са й били трайно администрирани 

препарати, с патогенен ефект върху тази функция. 

 

129. Отново сочим – случилото се с Н. е симптом за структурно, пожизнено недоглеждане 

на това дете. То е на фона на системни дефицити на институционалната грижа, които 

изброяваме без никаква изчерпателност. 

 

130. Системно не се полагат достатъчни грижи (и за другите деца, не само за Н.) за 

установяване на причините за оплакванията им. Вместо това, те се лекуват чисто 

симптоматично, не според причината. Хигиената е дефицитна. Например, на едно 

място в рапортната тетрадка е отбелязано, като специална поръка, да се зареждат 

санитарните възли със сапун и кърпи за ръце
296

 - сякаш това не се подразбира. Също 

така децата, и други, освен Н., често имат рани - може би от самонараняване
297

, а 

понякога е записано, че едно дете е ударило друго с камък
298

 - които водят до 

инфекции. Всички тези факти са симптоми за дефицитна грижа. Персоналът е крайно 

недостатъчен за 60-65 деца,
299

 колкото са били в дома. Рапортите на персонала са доста 

непълни - липсват наблюдения върху общото състояние на децата; само конкретно се 

отбелязват рани, повишена температура и други подобни, изолирани симптоми. 

Вероятно е трудно да се напише обстоен рапорт върху 65 деца, когато медицинската 

сестра е една.
300

 Отговорността е на държавата за това. Всички тези структурни 
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дефицити на институционалната „грижа” в държавата-ответник са отразени в случая на 

Н. Продължаваме по-долу с изложение за това.  

 

131. Паралелно с крайното отслабване, Н. е имала дълго време, преди да умре, и други 

сериозни необяснени и нелекувани болестни симптоми – отоци и хеморагични петна, за 

които персоналът на дома добре е знаел, но също не е адресирал с мерки за ефективна, 

навременна медицинска помощ. Под „надзора” на персонала Н. е получила необяснени 

и неизлекувани рани.
301

 Раната на ухото й, пак, поради лошата грижа в дома и 

неосигуряването на адекватна медицинска помощ, е инфектирала и причинила по-

глобален възпалителен процес във вече силно отслабения организъм на момичето. 

Както се посочи, нелекуваните рани са входни врати за постоянни инфекции. 

 

132. Така, след като е създал и/ или допуснал фактори, поради които Н. е спряла да се храни 

и е започнала тежко да отслабва, персоналът на дома не е взел необходимите 

навременни мерки да осигури на момичето медицинска помощ, чрез която то да 

преодолее не просто тежкото си отслабване, но и причините за него. Когато Н. е приета 

в МБАЛ – гр. Търговище, тя вече е в необратимо състояние, по мнението на 

разпитаните лекари и видно от изхода на заболяването й. 

 

133. Отново акцентираме, тежък пропуск на лечението на Н. е това, че лекарите в МБАЛ – 

гр. Търговище въобще не диагностицират болестите „маразъм” и „алиментарна анемия” 

и, съответно, не я лекуват от тях. Тези тежки болести на момичето са установени едва 

post mortem, въпреки че маразмът, като крайната степен на измършавяването, е всякога 

видим, и с просто око. Поставената диагноза на Н. в болницата – ДИК синдром и 

сепсис, не е потвърдена от аутопсията, тъй като при същата не са открити кръвните 

съсиреци, типични за ДИК синдром, нито индикации за сепсис. Патологоанатомичната 

диагноза е съвсем различна и сочи като причина за смъртта екстремното отслабване на 

момичето, обхванало дори вътрешните му органи (дистрофия) и тежката му анемия, 

също поразила вътрешните му органи.  

 

134. Така, болестните процеси, които убиват момичето – недохранването и анемията, 

остават недиагностицирани и нелекувани – както в дома, така и в болницата. Н. в никой 

момент, от влошаването на здравето си до смъртта си, не получава адекватна 

медицинска грижа, която да осигури правото й на живот. 

 

135. Молим, Съдът да признае, че грубата, системна, институционализирана занемара на 

здравето на Н. в ръцете на държавата е нарушение на правото й на живот, защото пряко 

води до смъртта й от болестното състояние маразъм. Налице е нарушение на Член 2, в 

неговия материален аспект.  

 

  Нарушение на Член 3 от Конвенцията - материален аспект 
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136. Твърдим, че Н., кумулативно, е жертва и на огледални, отделни нарушения на правото й 

да не търпи нечовешко/ унизително отнасяне, в частност, правото на неприкосновеност 

на душевната и телесната й цялост, в неговия материален аспект. Като цяло, 

съображенията ни, изложени по-горе относно отговорността на държавата по Член 2, 

важат и тук. Накратко, държавата отговаря за поболяване и нелекуване на крайно 

уязвимото дете, Н. - с увреждания, изоставено и изолирано от обществото в институция, 

която доуврежда здравето му, вместо да го оптимизира. Тежкото, дълготрайно 

занемаряване на здравето на Н., с пагубни последици, е нечовешко отнасяне с това дете, 

което го кара, продължително време, интензивно да страда - физически и душевно.  

 

137. Освен това, Н. е третирана нечовешки/ унизително, като е грубо лишена от дължимата й 

грижа за минимално психосоматично добруване и развитие - тя е третирана, като 

„необучаема“
302

 и са й отказани базисно внимание и психичноздравно инвестиране, за 

да съществува като човешко същество, т.е. с перспектива, отразена от околните, за 

лично бъдеще. Това погазване на достойнството на детето посредством дамгосването 

му като „негодно“ и лишаването му от насъщно признание, че, като човешко същество, 

притежава потенциал за растеж, не е позволено от Член 3. На последно място, Н. е 

малтретирана посредством връзване в болницата, преди да умре, когато е тежко болна и 

страданието й пределно ескалира. 

 

138. Чрез тежка, системна занемара Н. е доведена до състояние на крайно болестно 

недохранване, наред с другите й тежки патологични състояния. Това, само по себе си, 

съставлява нечовешко отнасяне с едно крайно уязвимо дете от страна на институции, 

призвани да се грижат за него, като компенсират уврежданията му. Вместо това, тези 

институции рушат тялото му, освен душата му, като го подлагат на такова здравно 

депривиране, че да се поболее от крайно недохранване, наред с други сериозни 

патологични усложнения (рани, кръвоизливи, отоци, инфектиране). От само себе си се 

разбира, че тежките болести на Н., до които я довежда институционалното 

занемаряване, са й причинили сериозни мъки, далеч отвъд прага на суровост по Член 3 - 

особено предвид изначалната й уязвимост, дължаща се на възрастта, лишеността от 

родители и близки, изолацията от хората и уврежданията й. 

 

139. На второ място, Н. е малтретирана посредством лишаване от базисно внимание и 

здравни грижи, довело до тежка стагнация в психосоматичното й развитие. Това се 

случва, въпреки че властите сами признават документално, че тя има нужда от 

непрекъсната грижа и подкрепа.
303

 

 

140. Според документацията на дома някои от децата посещават рехабилитация за по 1 

седмица.
304

 За Н. няма такива данни, т.е. тя е лишена от това. Според плана за нея тя 
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трябва само веднъж седмично да работи с рехабилитатор - за по 1 час, което е крайно 

недостатъчно.
305

 Освен това, то се застъпва по план с предвидената работа с 

психолог.
306

 Следователно, не се е изпълнявало, както признава и св. Д. Г.
307

 Н. е 

лишена и от работа с логопед.
308

 Тя не е получавала внимание от тесни специалисти - 

педиатри и детски психолози. Никога не е правена оценка на психологическата й 

възраст, така че грижата за нея да бъде съответна на действителните й индивидуални 

потребности. От това автоматично следва, че грижата за нея никога не е съответствала 

на потребностите й. Това не е грижа, а институционализирана патогенна занемара. 

 

141. В дома няма лекар. Има само фелдшер. На смяна има само една медицинска сестра, за 

60-65 деца, с множествени, тежки увреждания.
309

 Личният лекар ги посещава само 

веднъж на няколко седмици или когато го повика персоналът,
310

 който няма 

компетентността да преценява кога е нужен лекар и кога не е – и случаят на Н. доказва 

това. Лица от дома признават, че персоналът е бил недостатъчен. Що се отнася до 

болничния персонал, той не искал да приема деца от дома и приел Н., като „лична 

услуга” за бивша служителка на болницата.
311

 Това говори само по себе си за 

качеството на отнасянето на медицинските лица с Н., като институционализирано дете с 

увреждания.  

 

142. По-нататък, Н. не е стимулирана, в посока развитие, по никакъв начин. На нея 

персоналът гледа като на обречена, дисфункционална единица от колектив, който, като 

цяло, се приема като стадо, т.е. съставен не от индивиди, а от бройки. Тя е оставена да 

бъде „безучастен зрител“,
312

 невключена в никакви културни и спортни дейности, като 

екскурзии и кръжоци;
313

 да стои, бездейно опряна на врата, в продължение на часове; да 

се клати на едно място и да си смуче пръста;
314

 заниманията й да се свеждат до мачкане 

в ръката на шумолящи хартийки, звукът, от които е единственият й спътник в 

безсловесното бяло поле на живота й, или до безцелно въртене в ръце на играчка,
315

 с 

която не умее да играе, колкото да отмине времето до следващото хранене или спане. 

Естествено, тя „често плачеше”.
316

 

 

143. Като бебе Н. яде пръст и трева и други „необичайни за храна“ неща.
317

 Без съмнение, 

такова разстроено хранително поведение е симптом за депривация на детето - за 

фундаментална лишеност от здравна грижа, психологическа, както и друга. То обаче е 
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 Вж. пара 23-24 от Фактите. 
306

 Пак там. 
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 Вж. пара 24 и 67 от Фактите. 
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 Вж. пара 24 от Фактите 
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 Вж. пара 55 от Фактите. 
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 Вж. пара 57 от Фактите. 
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 Вж. пара 55 и 69 от Фактите. 
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 Вж. пара 21 и 31 от Фактите. 
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 Вж. пара 21 от Фактите. 
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 Вж. пара 56 от Фактите. 
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 Вж. пара 21 от Фактите. 
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 Вж. пара 52 от Фактите. 
317

 Вж. пара 17 от Фактите. 
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регистрирано от персонала на дома като нещо, което не буди у тях въпроси или 

загриженост, още по-малко корективни действия. Индивидуална програма за 

социализация Н. получава едва на 12-годишна възраст, 2 години преди да умре. Тази 

програма обаче не се изпълнява, както признават от персонала.
318

 

 

144. Естествено, при такова „обгрижване“, умствената изостаналост на Н. се задълбочава 

през живота й в институцията, вместо да бъде спряна. Тя започва като лека и стига, през 

умерена, до тежка.
319

 Н. до много късно продължава да бъде лишена от реч.
320

 На 12-

годишна възраст тя все още не реагира на името си.
321

 Всичко това не се дължи на Н. То 

се дължи на увреждащия я отказ или провал на властите, да я третират като човешко 

същество - родено, с потенциал да живее, преди да умре. 

 

145. Стигматизиращото, лишаващо, унижаващо и поболяващо отнасяне на властите с Н. се 

изразява добре в емблематичната дума „необучаема“,
322

 с която те я дамгосват и 

обричат на мъчителна за човешкия индивид безперспективна стагнация. Този етикет, 

възпроизведен и в други фалшиви техни „констатации“, като „не е в състояние да се 

приучи“,
323

 „не може да се справи с нищо, от това, което е отразено в 

програмата“,
324

„независимо, че […] липсва оценка […], тя не би била по-различна от 

предходните”,
325

 „контактът с нея беше невъзможен […] не можеше да покаже къде 

я боли”,
326

 „действаше първосигнално”,
327

 „нищо не може да се промени в състоянието 

и развитието на Н.”,
328

 „планът е формален, децата не могат да се справят”,
329

 

пропива цялото възприятие на институциите за човека Н. и, съответно, оформя 

начините, по които те действат и бездействат спрямо нея. Именно заради тази 

човекоунизяваща и малтретираща квалификация – „необучаема”, Н., в крайна сметка, е 

лишена от грижите, които, неизчерпателно, изброяваме по-горе. 

 

146. Никой човек не е необучаем. Това е принципно положение и всякакво третиране, 

особено на дете, като Н., което е в разрез с този принцип, е несъвместимо с 

изискванията на Член 3. На второ място, Н. доказано е обучаема. В документацията за 

нея присъстват множество констатации за умения и знания, които тя е усвоила
330

 - 

въпреки тежкото й, системно лишаване от необходимите на всяко дете, за да учи и се 

развива, внимание, стимули и грижи. Вместо да й помогнат да осъществи и 

максимизира потенциала си, властите я репресират с тежко пренебрежение и 
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 Вж. пара 23-24 от Фактите. 
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 Вж. пара 16 и 29 от Фактите. 
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обезценяване, на всички нива, както телесно, така и психологическо. Това не е 

съвместимо с Член 3. 

 

147. Вместо да получава грижите, които й се дължат, Н. е обект на необосновани 

вмешателства, посредством произволни диагнози (поставени с неизвестни методи и на 

неизвестни основания), като параноидна шизофрения, заради които й се администрират 

тежки, вредни медикаменти, чието действие върху нея, в това число опасни странични 

ефекти, не се следи и не се неутрализира с контрамерки.
331

 Това химическо 

малтретиране също е в разрез със задълженията на държавата по Член 3. 

 

148. Отделно нарушение на Член 3 съставлява и това, че Н. е държана вързана при престоя 

си в болницата, където умира, за което свидетелства Й. Х.
332

 Връзването на дете с 

ментални затруднения с цел контрол посредством и мобилизация е нечовешко 

третиране.  

 

149. Имобилизирането на детето е физическо малтретиране. То води до нарастване на 

емоционалното му страдание, предизвикано от тежкото, предсмъртно боледуване, до 

поведенческа криза – Н. „цяла нощ вика“.
333

 Това насилие е дотолкова стресогенно, че 

закономерно причинява на Н. тежка емоционална травма, още повече, че й се случва, 

когато тя е накрая на силите и живота си, сама, без близък или загрижен човек, след цял 

живот патогенно пренебрегване и злоупотреби. 

 

150. Това насилие - връзването на Н., не е с лечебна цел, защото свидетелката сочи, че 

момичето е било вързано, „тъй като имаше болки и не трябваше да става, за да 

притеснява другите болни.“
334

 От това признание става ясно, че Н. е била 

имобилизирана с незаконна цел - да не пречи на други. Щяла е да пречи, като става от 

леглото. Очаквали са да става, защото я боляло, явно до степен да не може да понася 

състоянието си на едно място. Можем да си представим, при това положение, 

менталната агония, причинена й от принудителното, посредством физическо връзване, 

задържане неподвижна, на едно място.  

 

151. Фиксирането на Н. е незаконосъобразно и по българската уредба за „временно 

физическо ограничаване”. На първо място, тази уредба предвижда имобилизиране само 

за 2 часа, най-много (член 6, ал. 2 от Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане 

на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични 

разстройства, (Наредбата).
335

 По делото обаче е неустановено колко време Н. е била 

връзвана, съответно, връзвана ли е през цялото време на престоя си в болницата, т.е. в 
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 Вж. пара 28 от Фактите. 
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 Вж. пара 68 от Фактите. 
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334
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335

 Вж. Приложение № 1. 
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продължение на седмица, или една нощ, което значително надхвърля нормативния 

максимум от 2 часа.
336

 

 

152. Нарушени са и редица други норми на Закона за здравето (ЗЗ) и Наредбата.
337

 

Нарушено е изискването ограничаването на личната свобода да бъде минимално и да 

зачита правата на пациента (член 148, т. 1 ЗЗ). Връзването е съвършено безогледно на 

правата и законните интереси на детето. Нарушено е изискването да се спазват 

хуманитарните принципи в лечебния процес (член 148, т. 5 ЗЗ). Държане вързано на 

дистресираното, боледуващо дете, вероятно в продължение на поне една нощ, ако не и 

денонощия, не е минимално ограничение и не зачита правото му на свобода от 

нечовешко/ унизително отнасяне; още по-малко е хуманно. 

 

153. Нарушено е изискването имобилизиране да се прилага само спрямо пациенти в 

състояния, пряко и непосредствено опасни за собственото им здраве или живот, или за 

здравето и живота на други (член 150, ал. 1 ЗЗ). Н. не е била в такова опасно за себе си 

състояние. Още по-малко тя е била опасна за другиго. Напротив, единственият мотив, 

заради който момичето е било връзвано е - „за да не притеснява другите болни.“  

 

154. Нарушено е изискването имобилизацията да цели единствено осигуряване на сигурна и 

безопасна среда, която намалява риска от болестни преживявания и абнормно 

поведение (член 3, ал. 1 от Наредбата). Връзването на дистресирано (с тежка умствена 

изостаналост, т.е. на ранна психологическа възраст) дете в чужда обстановка, вероятно 

в продължение на поне една нощ, когато то е изпитвало изключителна болка от тежкото 

си болестно състояние, не е действие от естество да му даде сигурност/ безопасност. 

Напротив, това е насилие, което крайно изостря чувството за уязвимост и несигурност. 

Същото важи за риска от болестни преживявания. Принудителната имобилизация на 

такова дете може само да му причини такива преживявания, нежели да ги предотврати, 

и така, в действителност, увеличава риска от „абнормно” поведение. 

 

155. Фиксирането на детето не е документирано специално, нито като продължителност, 

нито като конкретни причини за него, нито е било мониторирано съответно - с оглед да 

се прецени продължаващата му наложителност
338

 (каквато всъщност изначално не е 

имало). За връзването разбираме само от думите на св. Х. От делото дори не става ясно 

кое лице е взело решението за връзването и за неговото времетраене. Не става ясно 

някой да е преценявал дали е необходимо детето да бъде и остане вързано. Няма данни 

което и да е лице изобщо да е премисляло въпроса за това какви ще са последиците за 

душевното състояние на детето от това третиране. 

 

                                                           
336

 Вж. пара 39 и 42 от Фактите. 
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 Вж. Приложение № 1. 
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 По делото Julin v. Estonia Съдът взема предвид тези обстоятелства, като преценява правомерността на 

фиксирането на жалбоподателя. 



49 

 

156. Не е установено по делото да е спазено изискването имобилизация да се прилага само в 

структурирано помещение и от обучен за това екип (чл. 4 от Наредбата). Не е 

установено по делото да е спазено изискването имобилизация да се прилага само в 

помещение, до което нямат достъп други пациенти (чл. 5, ал. 2 от Наредбата). Не е 

установено по делото да е спазено изискването за постоянно наблюдение от лекар или 

медицинска сестра (чл. 150, ал. 6 ЗЗ). От делото не се установява и да са спазени и 

нормите на чл. 9, чл. 11, чл. 13 и чл. 14 от Наредбата.
339

 

 

157. В практиката си досега Съдът е намирал, че имобилизирането съставлява нарушение на 

Член 3, ако е продължително;
340

 ако за него и продължителността му няма убедително 

оправдание; ако не е консултирано с психиатър; ако не е протекло под редовно 

наблюдение за това, как се отразява на потърпевшия; ако уредбата, на основание която 

е извършено, не е достатъчно ясна и с гаранции срещу произвол; ако не е надлежно 

документирано.
341

 Във всички тези случаи става въпрос за имобилизиране на зрели 

хора, някои от които психически здрави
342

 и някои от които с агресивно поведение 

(затворници, т.е. извършители на престъпления).
343

 

 

158. Толкова повече, на фона на тази практика, е нарушение на Член 3 връзването на дете. 

Още повече - на много малко (на психологическа възраст), физически боледуващо и 

затова хоспитализирано дете с тежко изоставане в развитието, което живее в 

институция и през целия си живот не получава адекватна човешка грижа от родителска 

фигура или от когото и да било, и което в последните месеци или дори години от 

живота си страда чрезмерно от липсата на такава грижа. Това третиране е от естество да 

причини на вече интензивно страдащото и без това дете съкрушителни терзания, далеч 

отвъд прага на Член 3. Такова смазващо, разрушително за личния интегритет отнасяне с 

възможно най-уязвимо човешко същество е абсолютно забранено от Член 3. То 

съставлява изтезание. Нека Съдът установи това. 

 

159. В заключение, молим, Съдът да установи гореизложените няколко отделни нарушения 

на Член 3 от Конвенцията. 

 

  Нарушения на процедурните задължения за ефективно разследване по Член 2 и 

Член 3 

  

160. Следствието за смъртта на Н. и нейното предхождащо я нечовешко и унизително 

третиране е неефективно и страда от съществени пропуски и непълноти. Освен това, то 

е тенденциозно – предубедено срещу жертвата и пристрастно към потенциално 

отговорните за смъртта й лица. 
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 Вж. Приложение № 1. 
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 Девет часа в restraintbed по делото Julin v. Estonia. Седем дни без прекъсване с белезници по делото Kucheruk 
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 Julin v. Estonia; Wiktorko v. Poland. 
343

 Kucheruk v. Ukraine; Julin v. Estonia. 
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161. В своята практика Съдът многократно е подчертавал, че, за да бъде едно разследване 

ефективно по смисъла на Член 2 и Член 3 от Конвенцията, то трябва да води до 

установяване на фактите по делото и до откриване и наказване на отговорните лица. 

Властите трябва да са предприели възможните разумни действия, за да осигурят 

доказателства относно релевантните факти. Заключенията на разследването трябва да се 

основават на задълбочен, обективен и безпристрастен анализ на всички относими 

доказателства. Присъщо на понятието за ефективност е и изискването за 

своевременност и разумна бързина.
344

 Бързата реакция от страна на властите е от 

значение за поддържане на общественото доверие в зачитане върховенството на закона 

и нетолериране на престъпления.
345

 Не на последно място, изискването за бързина е от 

особена важност в случаите на смърт, настъпила в болнично заведение. Изясняването на 

фактите в такъв случай, включително евентуалните грешки, допуснати при 

предоставянето на медицинска помощ, са от съществено значение за предотвратяване 

на подобни грешки в бъдеще. Затова и бързото приключване на такива дела е важно за 

безопасността на всички потребители на здравни услуги.
346

 

 

162. Образуваното досъдебно производство № 38/2010 г. по повод смъртта на Н. е 

ненавременно, непълно, незадълбочено, едностранчиво и предубедено. То не води до 

никакъв резултат, защото не установява как се е стигнало до непосредствената причина 

за смъртта на момичето – патологичното му недохранване и измършавяване до 

възможната крайна степен, кой е допуснал и, съответно, е отговорен за това. Вместо 

това, властите произволно приписват смъртта на момичето на неговата умствена 

изостаналост и отказват по същество да разследват защо, как и по чия вина организмът 

на Н. е оставен да отслабне и да бъде изтощен до такава степен, че да настъпи срив във 

функционирането на основните човешки органи, което води до летален край. Отказът 

на българските власти да проведат ефективно разследване относно смъртта и 

страданията приживе, причинени на едно дете/ девойка с увреждания, поверено за 

отглеждане в институциите на държавата – ответник, съставлява особено тежко 

нарушение на процедурните задължения на държавата-ответник по двете най-

фундаментални разпоредби на Конвенцията. То води до нормализиране на тези 

страдание и смърт, като естествени, присъщи на уврежданията на детето, с което 

държавата ефективно отрича правата му по Член 2 и Член 3 да живее и да бъде 

свободно от нечовешко и унизително отнасяне – малтретиране посредством лишаване 

от здравна помощ. 

 

   Ненавременно разследване 
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 Вж. делото Kolevi v. Bulgaria (application 1108/02), пара 192 и делото P. M. v. Bulgaria (application 49669/07), 

пара 64. 
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 Вж. делото Šilih v. Slovenia, Grand Chamber (application 71463/01), пара 195. 
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 Пак там, вж. и делотo Dodov v. Bulgaria (application 59548/00), пара 89. 
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163. Н. умира в МБАЛ – гр. Търговище на 31.10.2007 г., „внезапно”, според медицинските 

документи.
347

 Въпреки това, нито в болницата, нито в дома е извършена вътрешна 

проверка. Както става ясно от показанията на свидетелите, дадени в рамките на три 

години по-късно образуваното досъдебно производство, директорът на дома Д. не е 

издавал никога писмена заповед за извършване на проверка по повод смъртта на Н.
348

 В 

действителност, той не е издавал никаква заповед и проверка не е имало, въпреки 

уклончивия му отговор, когато е разпитван за това.
349

 Свидетелката Ш. Х., медицинска 

сестра в ДДМУИ - с. Стража, дава показания, че относно смъртните случаи в дома, в 

това число Н., директорът Д. не е правил анкета и вътрешно разследване. Тя уточнява 

още, че няма спомен някой от персонала да е бил наказван административно.
350

 

 

164. Самото досъдебно производство е образувано едва на 24.09.2010 г., близо три години 

след смъртта на момичето. Когато Н. „внезапно” умира, нито полицията, нито 

прокуратурата са сезирани. Случаят е покрит с мълчание. Това съществено забавяне 

опорочава качеството на разследването от самото начало – естествено, свидетели сочат, 

че не могат да си спомнят важни детайли.
351

 Признание за ненавременността на 

реакцията на националните власти се съдържа в постановлението на самата ВКП, с 

което тя окончателно приключва случая: „Не могат да бъдат събрани други 

доказателства (и то пет години след случая), които да опровергаят показанията на 

служителите от ДДМУИ, особено след проведените реформи и фактическо закриване 

на дома“ и „[н]е могат да бъдат събрани други доказателства, които по един 

несъмнен и безспорен начин да докажат виновността на конкретни лица в извършено 

престъпление по чл. 123, ал. 1 НК или друго престъпление от общ характер“.
352

 По 

този начин самата прокуратура признава, че разследването е неефективно, защото е 

започнало твърде късно и затова не могат да бъдат събрани нужните доказателства. За 

това закъснение, разбира се, вина носи и самата прокуратура, която се оправдава с него. 

 

165. Много важно е да се посочи тук, че и закъсняло разследване нямаше да има, ако 

властите бяха оставени, сами на себе си. Разследването е по единствената причина, че 

БХК съди прокуратурата за системния й отказ да разследва смъртните случаи на 

институционализирани деца, което принуди ръководството на прокуратурата да 

разпореди да се разследват тези случаи, включително този на Н. Ако не беше намесата 

на БХК, смъртта на Н. никога нямаше да бъде разследвана и щеше да потъне в забвение, 

като смъртта на десетки други като нея, погубени в институциите деца. 

 

   Непълно и едностранчиво разследване 
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 Вж. пара 41 от Фактите. 
348

 Вж. пара 59 от Фактите. 
349

 Пак там. 
350

 Вж. пара 54 от Фактите. 
351

 Вж. пара 58, 59, 63, 64. 
352

 Вж. Приложение № 74. 
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166. Разследването относно смъртта на Н. страда от редица съществени пропуски, 

неизяснени противоречия и необосновани заключения, които са подкопали напълно 

способността му да установи какви са действителните причини за смъртта на момичето 

и, съответно, отговорността за това. 

 

167. Ключово обстоятелство по делото, а именно, защо, как и кога Н. е спряла да се храни, 

въобще не е разследвано и, съответно, установено по делото. В хода на цялото 

досъдебно производство прокуратурата нито един път не пита нито един от 

свидетелите, нито събира други доказателства, колко е тежало момичето, с какво се е 

хранело, преди да започне да отказва храна, на какво се дължи отказът му. 

Прокуратурата не прави и опит да събере данни относно тези обстоятелства, нито чрез 

писмени, нито чрез гласни доказателства, въпреки че момичето умира именно от 

недохранване. Не е събрана важна информация за менюто на децата в дома, съответно, 

за начина, включително механичния, по който са били хранени. Предсказуемо, 

неустановено по делото остава и това, дали персоналът в дома въобще е предприел 

някакви мерки за преодоляване на „недоброто приемане и усвояване на хранителните 

вещества“
353

 от Н., какво е направено по този въпрос в болницата и как се е отразила 

забавената хоспитализация на развитието на маразма. Този пропуск е толкова 

съществен и предвид данните, че момичето е постъпило в болницата в тежко общо 

състояние.
354

 Още по-малко прокуратурата разследва въпроса за причиняването/ 

допускането на, само по себе си патологичното вече, състояние на Н., чийто симптом е 

отказът на храна. 

 

168. С други думи, прокуратурата изцяло пренебрегва въпросите, защо е било допуснато 

възникването на заболяването кахексия, защо, вместо да бъде лекувано то, е допуснато 

прерастването му в маразъм и защо, вместо да бъде лекуван този маразъм, е допуснато 

момичето да бъде убито от него. За нея това не са въпроси – тя има отговор на тях, 

услужливо представен й от заинтересуваните от безплодността на разследването вещи 

лица (за това, по-долу). Всичко това, според властите, се е случило с Н., защото тя е с 

тежка умствена изостаналост (наричана от вещите лица и прокурорите с остарялото и 

стигматизиращо, отхвърлено от науката понятие „олигофрения”, показателно за 

стигмата, която бележи представата им за Н.).
355

 За случилото се е виновно нейното 

увреждане. С други думи, виновна си е самата тя. Такива, като нея, „олигофрени”, 

естествено мрат. И прокуратурата няма проблем с това. Ето защо не разследва тя. 

 

169. Пропускът е толкова значим и предвид факта, че кахексията (сериозна степен на 

патологично измършавяване) е такова болестно състояние, при което настъпва силно 

намаление на телесното тегло вследствие редукция на мастната тъкан и 

мускулатурата
356

 - процеси, които са видими, и без изследвания. Ако прокуратура не 
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 Вж. Приложение № 55. 
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 Вж. пара 41 и 64 от Фактите. 
355

 Вж. Приложение № 52. 
356

 Вж. бележка под линия № 119. 
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беше подходила формално към случая и беше иззела като писмено доказателство 

записите от рапортната тетрадка на дома (както направи по свой почин БХК), не само за 

последните десет дни от живота на Н. в дома (периода 15/16.10.2007 – 25.10.2007 г.)
357

 а 

и за предходните месеци, щеше да установи данните, че състоянието на Н. прогресивно 

се е влошавало, че тя дълго време е отказвала да се храни и е имала оттоци и рани в 

продължение на месеци, преди да бъде хоспитализирана и да настъпи смъртта й;
358

 че за 

това е била лекувана единствено с лекарства против стомашно разстройство, а раните й 

неефективно са мазани с йоден разтвор.
359

 

 

170. Тенденциозното отношение на прокуратурата към разследването, насочено към 

оправдаване на смъртта, е видно още от първоначалното задаване на твърде тясна рамка 

на диренето. Прокуратурата прави това, като указва на разследващия да изземе 

документацията само относно лечението на Н. в болницата, но не и документацията на 

дома, от която би станало ясно на какво третиране е била обект тя дългосрочно.
360

 Още 

с този си акт, с който ясно показва, че не се интересува от структурните причини за 

поболяването на Н., прокуратурата опорочава разследването, защото парира потенциала 

му да стигне до истината относно каузалността, завлякла Н. в гроба. 

 

171. Освен това, дори в рамките на тесния, деформиращ фактите обхват на разследването, 

който е задала, прокуратурата пропуска важни показания на свидетелите от дома. Така, 

например, свидетелката М., медицинска сестра в дома в периода 2000 - 2010 г., заявява, 

че „няколко месеца преди да почине, забелязахме, че не се хранеше, както преди, а тя 

се хранеше лакомо. Започна да се подува, отначало краката, после ръцете. Няколко 

пъти сме я пращали на изследвания“.
361

 Данни, че Н. е имала апетит и се е хранела, 

преди състоянието й да се влоши, се съдържат и в оценките й от 2001 г.,
362

 2002 г., 2003 

г. и 2004 г.
363

 Също така, свидетелката Д., медицинска сестра в дома, заявява, че деца, 

като Н., „се хранят, без да имат усет за насита“ и когато такова дете спре да се храни, 

това е показател, че то е болно.
364

 В нито един от тези случаи следователят не задава 

уточняващи въпроси и не прави опит да изясни как и защо едно дете, което е имало 

апетит, спира да се храни, започва да изпитва слабост, а по тялото му се появяват отоци. 

Разпитите на свидетели са повърхностни, а въпросите са задавани формално.  

 

172. Този бланкетен подход на разследващите се проявява и в това, че свидетели са 

разпитвани за няколко смъртни случая, в рамките на един разпит, вместо да се подходи 

                                                                                                                                                                                                 
http://medpedia.framar.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/%D0%BA
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 Вж. Приложение № 77 и пара 49 от Фактите. 
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 Най-ранните записи датират още от 27-28.7.2007 г., вж. пара 33-34 от Фактите. 
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 Вж. пара 33 от Фактите и Приложение № 28. 
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 Вж. пара 47 от Фактите. 
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задълбочено и таргетирано. Следователят разпитва свидетелите от дома и за смъртта на 

други две деца, починали в дома,
365

 за които се водят отделни досъдебни производства. 

Макар това привидно да е направено с цел процесуална икономия, то представлява 

пропуск в разследването, защото показанията на свидетелите са непълни. Въпросите, 

които следователят задава, са общи и без всякаква конкретика. Често той пита 

свидетелите за мнението им дали са полагани достатъчни грижи за Н. и дали някое 

длъжностно лице е нарушило служебните си задължения при осъществяване на грижите 

за нея, което да е в причинна връзка с настъпилата смърт,
366

 а това са изводи, които 

следователят следва сам да направи, като критично прецени показанията им. Липсва 

цялостен анализ на данните, съдържащи се в показанията, и взаимовръзката им с 

останалите доказателства по делото.  

 

173. Прокуратурата не забелязва противоречия в показанията на свидетелите от дома, които, 

естествено, са заинтересовани да не излезе наяве нищо, които уличава тях или колегите 

им. Например, те всички усилено твърдят, че грижите, полагани за Н. и другите деца, 

били достатъчни.
367

 Същевременно, св. Х. признава, че не е достигал персонал.
368

 Как 

недостатъчният персонал полага достатъчни грижи, прокуратурата не се пита. За нея, те 

са „олигофрени”, тези деца, така и така; какво значение има.  

 

174. И показанията на св. М., че в дома не е имало щатен лекар, а само фелдшер и само една 

медицинска сестра на смяна
369

 - за 61 „доста увредени”, според св. Д.,
370

 деца - също не 

провокират размисъл за качеството на грижите у разследващите. Те не разследват 

никакви възможни взаимовръзки между този факт и влошеното здравословно състояние 

и последвалата смърт на Н. Нито ги впечатлява това, че личният лекар е идвал на 

посещение само веднъж на 2-3 седмици или „при нужда”,
371

 която е била определяна от 

персонала, сред който няма лекар. Прокуратурата не се пита как се грижат добре за 

„доста увредени” деца без постоянно наблюдение на лекар, нито как персоналът 

определя нуждата от лекар на увредените деца, като не включва лекар и, съответно, 

няма необходимите познания за това. Разследващите дори не разпитват двете 

психиатърки, които се занимават с децата от дома. Това е показателно за представата 

им за релевантността на психичното здраве за обгрижването на „олигофрените”. В друг 

контекст, обаче, когато „олигофренията” им служи за обяснение и легитимиране на 

смъртта на Н., разследващите и прокурорите намират здрава връзка между умствената 

изостаналост и физическия срив от маразъм на детето. Тогава „олигофренията” се 

оказва фактор за полиорганна недостатъчност.  
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175. Друго незабелязано и непоправено от прокуратурата противоречие е твърдяната 

невъзможност за комуникация с Н. Св. Х., от дома, например, претендира, че контактът 

с детето бил невъзможен и тя „не можеше да каже къде я боли”.
372

 Същевременно, от 

редица документи е видно, че Н., напротив, много добре е комуникирала колко много я 

боли в болницата, където заради това именно я връзват. Тя ясно показва на лекарите и 

палпаторната болезненост на корема си.
373

 Твърдението на свидетелите, че Н. е 

некомуникативна и „действа първосигнално”,
374

 е само опит да вменят във вина на 

детето неглижирането му от самите тях. Подтекстът е, „Тя е такъв „олигофрен”, че даже 

не й се разбира, че нещо й има, още по-малко, какво й има. Какво сме виновни ние, че 

не сме разбрали.” Прокуратурата приема безкритично това.  

 

176. Нещо повече, тя самата активно участва в изграждането на тази защитна стигма, която 

вини жертвата за нейните страдания и смърт. Прокуратурата задава ирелевантен и 

тенденциозен въпрос на вещите лица, да дадат заключение, че тя е невменяема, без това 

да има рационална връзка с разследването на смъртта й.
375

 Целта и ефектът от това 

заключение са да се нормализира третирането на Н.: така да се каже, както тя е 

„ненормална”, така и преживяното от нея – болестно недохранване, смърт; нищо 

неестествено няма в това; освен това, тя нищо не е разбирала, така че какво значение 

има, какво е преживяла (вж. повече по-долу).  

 

177. Прокуратурата не забелязва и противоречието между твърдението на персонала, че 

добре са се грижили за Н. и „заключението” на вещите лица, че лечението е 

навременно, от една страна, и показанията на д-р С., че Н. е хоспитализирана във, вече, 

„много тежко общо състояние, с генерализирано кървене, полиорганна недостатъчност, 

състояние […] нереверзибилно, [със] смъртност […] над 90%.”
376

 Как тази безнадеждно 

закъсняла хоспитализация е съвместима с извод за навременна и адекватна здравна 

грижа е непонятно, но прокуратурата не се безпокои от това, защото тя и не търси 

понятност в случая, отвъд стигмата, че „олигофрените” естествено умират, по една или 

друга причина. 

 

178. Друго противоречие, което тенденциозната прокуратура не забелязва, е твърдяната, от 

една страна, нереверзибилност на заболяванията „сепсис” и „ДИК синдром”,
377

 с които 

е диагностицирана в болницата Н., а, от друга, заключението на вещите лица, че 

сепсисът е бил преодолян преди смъртта. Непонятно е и заключението на вещите лица, 

че следствие лечението й в болницата клиничното състояние на Н. се подобрило. 

Предвид факта, че тя умира, и то, според медицинската документация, в „тежко общо 

състояние”, твърдението на пряко заинтересуваните от него вещи лица е, меко казано, 

некредибилно. Прокуратурата обаче го приема, без въпроси. 
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179. Друг тежък порок е съставът на назначената СМЕ. Всички „вещи лица” са в конфликт 

на интереси и поради това заключенията им са априори некредибилни.
378

 Всички те са 

лекари от болницата и, естествено, имат интерес да оправдаят смъртта на Н. и да 

потулят всяка евентуална грешка на колегите си. Прокуратурата, понеже самата желае 

това или поне нехае, не „забелязва” това. Не само местната прокуратура – ВКП също не 

съумява да го съобрази. Друг порок на състава на СМЕ е това, че в него липсват 

специалист по хранене, специалист - микропедиатър и специалист по палиативна 

медицина. Липсата на тези компетентности априори опорочават заключенията на 

вещите лица – определящо за смъртта е хранително разстройство на дете, страдало 

дълго и тежко, преди да умре. 

 

180. Трети тежък, фундаментален порок на СМЕ, както споменахме по-горе, е начинът, по 

който разследващият дефинира задачата й. Задачата е такава, че да насочи вещите лица 

към заключения, които оправдават страданията и смъртта на детето с това, че то е 

„олигофрен”. Разследващият директно пита, без никакво медицинско или друго 

рационално основание, в открит израз на своята предубеденост срещу Н. заради 

менталното й увреждане, дали „олигофренията” й не е причинила смъртта й.
379

 Ако 

наистина се умираше от умствен недоимък, разследващите в България щяха да са в 

риск. Той, още, пита каква е смъртността при „олигофрените”, с оглед на което дали не 

е била неизбежна на Н. смъртта.
380

 Този въпрос отявлено насочва вещите лица към 

търсения от властите отговор – за смъртта на Н. не е виновен никой, освен нейното 

ментално увреждане, т.е. самата тя; нормално е такива хора да умират, това е правило за 

тях; няма нищо нередно в това.  

 

181. И въпросът за вменяемостта на Н. също търси да обслужи изначалната нагласа на 

разследващите власти да прекратят делото, като легитимират смъртта посредством 

стигматизиране на Н., като човек с ментално увреждане. Не е ясно каква релевантност 

за причиняването на смъртта има вменяемостта или невменяемостта на Н. Може би 

разследващият предполага, че, като невменяема, Н. не е разбрала, че е била болна и е 

умряла от глад и, следователно, не е могла да има нищо против това? Тези отявлено 

тенденциозни въпроси базисно опорочават разследването. От тях става ясно, че 

задачата на вещите лица, както и на останалите следствени действия, е да 

нормализират, рационализират и потвърдят като валидна смъртта на Н. Това е 

превратно упражняване на властта на разследващите. Те злоупотребяват с нея, за да 

винят жертвата и оправдаят евентуалните виновници. Такова разследване няма нищо 

общо със задълженията на държавата по Член 2 и 3. 

 

182. Естествено, сред въпросите за СМЕ не фигурира такъв, за здравното третиране на Н. в 

годините и месеците, преди поболяването й. Разследващият не се интересува как се е 
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стигнало до маразма на Н., защото той знае – той следва от нейната „олигофрения” и 

„невменяемост”. Разследващият и прокуратурата не питат вещите лица как така 

умствената изостаналост води до патологично недохранване, защото за тях е 

достатъчна, като обяснение, стигмата – на „олигофрените” е присъщо да боледуват по 

всички възможни начини и да умират от това; какво по-естествено от смъртта на Н, с 

оглед на това. 

 

183. Вещите лица, от своя страна, пряко заинтересувани, както казахме от прекратяването на 

делото, активно подемат линията за умствената изостаналост на Н. като оправдаващ 

смъртта и страданията й фактор. Те изписват това заболяване с големи букви в 

заключението си – да се онагледи „главната му роля” за всичко.
381

 Те произволно, без 

обосновка, без позоваване на медицински изследвания или други надеждни медицински 

източници, без дори схематично обяснение, с едно бланкетно твърдение приписват 

смъртта и маразма на „олигофренията” на Н. Дамгосват я като невменяема, отново, без 

обяснение, какво общо има това с болестите и смъртта й, и удовлетворено констатират, 

че е умряла съвсем навреме – според тях, хората с умствена изостаналост рядко 

доживяват 20 г. За последното твърдение, отново, източници няма; то е направено като 

аксиома. Вещите лица от Търговище не намират за нужно да мотивират такова 

твърдение; то, явно, е само очевидно за тях: Естествено, че „олигофрените” умират 

рано. Те просто толкова си могат, както заяви преди време една министърка на 

социалната политика, относно децата с увреждания в институциите. 

 

184. Властите безкритично и безрезервно възприемат тази, поръчана от тях, версия за 

съдбата на Н. Те дори не формулират собствени мотиви относно причиняването на 

смъртта, а прокуратурата пряко препраща към заключението на вещите лица за това. В 

прокурорските актове не се проблематизира как точно умствената изостаналост 

причинява глад и полиорганна недостатъчност; как точно се случва недоброто 

усвояване на храна. Още по-малко се обсъжда какво е могло да се направи, за да се 

предотврати и лекува това - какво е направено и какво е пропуснато. Маразмът и 

смъртта прокуратурата представя като неизбежна последица от умствената 

изостаналост, така че въпросът за превенция и лечение на маразма въобще не стои в 

прокурорските актове. Според прокуратурата всичко направено е съответно – „с оглед 

състоянието” на Н. С други думи, предвид факта, че е била „олигофрен”, а те по 

правило умират преди 20 г., направеното е достатъчно. Да се иска повече от персонала 

и лекарите означава да се предпостави, че е нормално за един „олигофрен” да живее по-

дълго, а то не е. Накратко, това е позицията на прокуратурата, като орган за законност в 

държавата-ответник, по случая на Н. Това не е изпълнение на процедурните задължения 

на властите по Член 2 и 3. 

 

185. По-нататък: След изготвянето на СМЕ, залегнала в основата на прокурорските 

постановления, прокуратурата не намира за нужно да проведе повторен разпит на 
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свидетели или каквито и да било други следствени действия, предвид установената от 

експертизата съществена разлика в клиничната диагноза – консумативна коагулопатия, 

ДИК синдром, сепсис (това, за което Н. е била лекувана в болницата) и резултатите от 

аутопсията, които сочат като причина за смъртта кахексия, до степен маразъм и 

алиментарна анемия. 

 

186. Именно предвид експертизата, че смъртта е вследствие маразъм, прокуратурата е 

следвало да разследва отново дали лечението на Н. в болницата е било адекватно. 

Твърдението в този смисъл на вещите лица не може да се приеме, защото в болницата 

Н. въобще не е била лекувана от маразма, който според аутопсията и вещите лица я е 

убил. Нито маразъм, нито алиментарна анемия са били дори диагностицирани в 

болницата. Напротив, в болницата Н. е лекувана от заболявания, които не се 

потвърждават от аутопсията - вместо от това заболяване, което я убива.
382

 При това 

положение, дори от неадекватното следствие е видно, че болничното лечение на 

момичето е било несъответно на състоянието му. Прокуратурата обаче „не вижда” това.  

 

187. Тя не отчита, че твърдението на патоанатома, извършил аутопсията, че клиничната и 

патоанатомичната диагноза съвпадат, е невярно, предвид записаните в протокола за 

аутопсия разлики между клиничната и патологоанатомичните диагнози, видими и за 

лице без медицинско образование.
383

 Нещо повече, д-р А., извършила аутопсията, 

въобще не е разпитвана в рамките на досъдебното производство.  

 

188. Разследващият орган и прокуратурата не отчитат и противоречията между показанията 

на д-р С.,
384

 тези на д-р Г.-С.,
385

 аутопсионните находки и заключението на вещите лица, 

относно заболяванията, които е имала Н. и причината за смъртта й. Д-р С. твърди, че 

причината за смъртта на Н. е „полиорганната недостатъчност на базата на вторично 

възникнала коагулация на фона на септично състояние”.
386

 Д-р Г.-С. пък твърди, че 

диагнозата на Н., за която е лекувана - „хеморагичнадиатеза – нарушение на кръво-

съсирващата система“,
387

 била потвърдена при аутопсията. Патологоанатомът и 

вещите лица обаче твърдят, че към момента на смъртта си Н. не е имала сепсис. Те 

също така не сочат като причина за смъртта й коагулопатията (ДИК синдром). 

 

189. Властите въобще не си задават и, съответно, нищо не установяват по един от 

централните въпроси - дали Н. би оцеляла, ако недохранването и анемията й бяха 

диагностицирани преди смъртта и, съответно, лекувани. 

 

190. Относно патологията, която е непосредствен повод за хоспитализацията на Н. – рана на 

ухото, инфекция, кръвоизливи, отоци, разследването също е непълно. Прокуратурата не 
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установява нито как и кога се е появила раната на ухото на Н., нито положени ли са 

необходимите медицински грижи за тази рана, ако да, защо се е възпалила, колко тежка 

е била в действителност тази инфекция и каква е връзката й с общото влошаване в 

състоянието на момичето и смъртта му. Не са събрани доказателства нито дали 

персоналът на дома я е завел навреме на лекар (предвид посоченото в записите за 

наблюдение на болната, че тя е имала наранявания в областта на дясното ухо с тежка 

мацерация
388

 и показанията на свидетелката Д., че ухото на Н. „даже […] беше 

синьо“
389

), съответно, дали не е било налице съществено забавяне, в причинна връзка с 

леталния край. Този пропуск е също тъй ключов, предвид данните, че момичето е 

постъпило в болницата в тежко общо състояние.
390

 

 

191. В обобщение, цялостният начин, по който е водено следствието, бележи неговата 

едностранчивост, непълнота и повърхностност. Липсва всякакъв системен анализ на 

фактите по делото, не са изяснени, както посочихме, важни противоречия и всичко това 

прави следствието негодно да установи действителната причина за погубения детски 

живот.  

 

192. Властите не разследват, предвид съществуващите данни, че момичето е било лекувано 

за шизофрения, в продължение на години, с различни лекарствени препарати,
391

 със 

сериозни странични ефекти, дали тези лекарства също не са оказали патогенно влияние 

върху неговото здраве. Например, лекарственият препарат Convulex, който Н. е 

приемала, без надлежен мониторинг и ясна медицинска обосновка, при предозиране, 

може да доведе до нарушения в кръвосъсирването, поява на синини, отоци
392

 - каквито 

симптоми тя има. 

 

193. Разследването е непълно и защото не са разпитани редица лекари, чиито показания са 

важни за разкриване на обективната истина по случая – това са, споменахме, 

психиатрите, д-р В. В. и д-р В. Б., които са обслужвали дома, както и д-р К., д-р С. Г., д-

р М., д-р А. А. – всички преглеждали или консултирали Н. в МБАЛ - гр. Търговище. Не 

е разпитана, както беше посочено, и д-р А., извършила аутопсията на Н. Властите 

безкритично приемат твърденията на фелдшера Г., че е ползвал отпуск по времето, 

когато състоянието на Н. се е влошило драстично и тя е била хоспитализирана, въпреки 

че по делото има писмени данни, че по това време той е бил на работа.
393

 

 

194. Потвърждение, че действителната причина за смъртта на Н. – нейното патологично 

недохранване, е съвсем неразследвана, е и изказването на фелдшера Г. пред БНТ, след 

приключване на следствието, когато медиите отразяват завеждането на делото от БХК 
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пред Съда: „Ако е починала от недохранване, тя щеше да бъде в кахексия, се казва, да 

е отслабнала, да е останала като скелет, без подкожни мастни тъкани. А тя - мога 

да кажа, че беше даже и възпълничка.“
394

 Че фелдшерът има всеки интерес да 

промотира защитни тези, без оглед верността им, е ясно. Въпросът е, че той явно 

научава, че причината за смъртта на Н. е кахексия, едва от медийното отразяване на 

случая, оповестен от БХК като случай именно на смърт от патологично недохранване. 

Следователят, явно, дотолкова не се е занимавал с въпроса за кахексията при разпитите 

на свидетелите, че тези от дома, в това число Г., дори и не са чули, че именно това е 

документираната от аутопсията причина за смъртта. Това означава пълно игнориране на 

въпроса за кахексията на Н. от страна на разследващите.  

 

195. Властите също така напълно игнорират показанията на свидетелката Х., която сочи, че в 

болницата Н. е била връзвана.
395

 Те въобще не разследват колко време е продължило 

това, защо е направено, било ли е законно. Нито един свидетел не е разпитан за това 

обстоятелство, което е останало напълно неразследвано и премълчано в прокурорските 

актове. Св. Х. го споменава спонтанно, без да е питана и следователят не й задава 

повече никакви въпроси. За властите това сериозно насилие над крайно уязвимо дете, 

доведено до пределно тежко състояние, на ръба на силите си, на прага на смъртта си, 

след месеци боледуване без помощ, не представлява никакъв интерес. Това не е 

изпълнение на процедурното им задължение по Член 3.  

 

   Необективно и предубедено разследване 

 

196. Както казахме, разследването е водено необективно, с предубеждение от страна на 

разследващия орган и прокуратурата. Ще повторим отново - още в самото 

постановление, в което следователят формулира въпросите за СМЕ, той полага априори 

порочната теза за естествена връзка между менталното страдание на момичето – 

умствената изостаналост, и неговата крайна физическа разруха, от която то умира. 

Следователят пита вещите лица какъв е процентът на смъртност при лица с 

„олигофрения” и смъртта неизбежна последица ли е от това заболяване. Задаването на 

този въпрос не почива на събраните по делото доказателства. Към момента на 

назначаване на експертизата няма никакви, нито писмени, нито гласни доказателства, 

които да сочат на някаква връзка между умствената изостаналост на Н. и патологичното 

й недохранване, което я убива. Питайки дали задържаното интелектуално развитие е 

смъртоносно и колко от страдащите от него умират от това, властите непоправимо 

опетняват разследването, като го моделират така, че да обслужи тенденциозната им 

нагласа да нормализират смъртта на момичето, като я припишат на неговото увреждане. 

Оттам насетне, разследването е декларирано лишено от всякаква безпристрастност и 

обективност. 
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197. Както казахме по-горе, отявлената предубеденост на разследващите се манифестира и в 

другия нездраво тенденциозен въпрос, отправен към вещите лица – била ли е Н. 

вменяема приживе. Този въпрос е не само ненужен, предвид факта, че момичето е било 

поставено под пълно запрещение,
396

 и, следователно, произволен, но той внушава на 

вещите лица, че от тях се очаква да заключат, че преждевременната смърт е безобиден, 

освен нормален, завършек за „такива“ деца, които, за разлика от „нормалните” хора, 

нямат пълноценна субектност, защото не съзнават нищо и, следователно, каквото и да 

се е случва с тях, то не е от такова значение. Така властите си служат с менталното 

увреждане на Н., за да я заклеймят като естествен обект на болести, мъки и смърт, като 

дори я лишават от признание, че е страдала, като човешко същество, и че смъртта й е 

нещастие. Това е грубо нарушение на задължението на държавата да зачете правото на 

живот и на свобода от малтретиране и унизяване на Н., като честно и добросъвестно 

разследва случая й. 

 

198. Както казахме, кредитираното, както от разследващия орган, така и от прокуратурата – 

на три инстанции, заключение на съдебномедицинската експертиза, очаквано, 

оправдава смъртта на момичето с умствената му изостаналост. Това заключение е 

необосновано, но безкритично е прието от обвинението. Прокуратурата изобщо не 

задава въпроса защо, при положение, че Н. е страдала от умствена изостаналост от 

съвсем малка, кахексията, уж пряка последица от това заболяване, се е проявила едва 

преди тя да почине. Властите не питат защо, ако „олигофренията” има за свой 

„естествен“ резултат крайното измършавяване на човека и разрушаването на 

вътрешните му органи, не всички хора с тази диагноза умират от това. 

 

199. Алиментарната анемия, която според протокола за аутопсия също е причина за смъртта, 

въобще не е коментирана от експертите, нито другите „съпътстващи“ заболявания на Н. 

и възможната им връзка със смъртта й. На въпроса дали лечението на момичето в дома, 

преди 25.10.2007 г., е било адекватно (въпрос № 4), експертите, без никаква обосновка, 

бланкетно декларират, че лечението за тежката умствена изостаналост е било 

провеждано правилно.
397

 Остава неясно защо тогава е довело до маразъм и смърт. Ако 

умствената изостаналост действително водеше до фатално патологично недохранване, 

тогава следваше да е пръв приоритет на персонала на дома да лекува Н. и другите деца 

така, че да не се допусне случилото се с Н. Вещите лица и властите не съобразяват това 

и не им прави впечатление, че не само в дома, но и в болницата Н. въобще не е била 

лекувана от маразъм.  

 

200. Тази неправилна, пълна с противоречия и пропита с предразсъдъци срещу хората с 

ментални увреждания експертиза властите полагат в основата на своите актове и 

съобразно заключенията й слагат край на делото, без да направят и опит да стигнат до 

истинската причина за смъртта на момичето. Те безрезервно кредитират и показанията 
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на свидетелите от дома, „[в]ъпреки наличието на известни съмнения относно 

полаганите грижи за [Н.] по време на престоя й в ДДМУИ.“
398

 

 

201. На фона на всичко гореизложено, изводите на прокуратурата, че смъртта на Н. е 

настъпила при липса на данни за неполагане на здравни грижи за нея, са не само 

необосновани, но и крайно превратни. Те са безполезен плод на едно опорочено и 

едностранчиво разследване. 

 

202. Неефективността на разследването в случая на Н. не е изолиран феномен. Тя е 

симптоматична за общата картина на неадекватност на наказателното преследване на 

злоупотреби с институционализираните деца с увреждания в държавата-ответник. 

Вследствие кампанията на БХК за наказателна закрила на тези деца и съвместните 

проверки на БХК и прокуратурата във всички институции прокуратурата образува, а 

БХК наблюдава общо 229 досъдебни производства и преписки. 211 от тези дела касаят 

индивидуални жертви - общо 205 деца и младежи (6 от тях касаят едни и същи жертви). 

18 от делата/ преписките касаят групи жертви - поне 170 деца и младежи общо. Така 

общият брой жертви на евентуално престъпни посегателства по наблюдаваните от БХК 

229 досъдебни дела и преписки е поне 375 деца и младежи. 

 

203. 149 от тези 229 дела са прекратени или спрени, или по преписките са постановени 

откази за образуване на дела. От тях окончателно приключени, с акт на ВКП, са 66 дела/ 

преписки. От гореспоменатите 149 137 дела/ преписки касаят индивидуални случаи, а 

12 са за повече от едно деца/ младежи. Така общият брой жертви на посегателства от 

институциите, които, най-вероятно, няма да получат достъп до съдебна защита, е поне 

270 деца и младежи. Това представлява поне 72% от общия брой на жертвите, 

посегателства срещу които се разследват (поне 375).  

 

204. Общият брой висящи дела/ преписки са 80 и засягат общо 107 жертви - деца и младежи. 

Това са едва 35% от всички дела/ преписки. 

 

205. Така 65% от всички образувани дела/ преписки клонят към приключване без достъп до 

съд за жертвите - като цяло, без добра причина. И там, където прокуратурата има 

основание да приключи делото, например, поради изтекла давност или невъзможност да 

се установи извършителят поради много изминало време, това също е отговорност на 

държавата-ответник, която не е разследвала тези случаи навреме, а е чакала да бъде 

принудена да направи това от БХК. 

 

206. Общият брой прокурорски актове - обект на наблюдение от БХК, е 518. От тях, като се 

изключат актовете на ВКП и постановленията относно деяния с изтекла давност, 

обективно подлежат на възможно обжалване 372 акта. Ако се изключат и актовете на 

по-долни от ВКП прокуратури, които принципно са възможен обект на обжалване, но 
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не са били предоставени на БХК и, следователно, БХК не е имал обективна възможност 

да ги атакува, броят на актове, възможен обект на обжалване от БХК, спада на 349. От 

тях БХК е атакувал общо 206 или 59% от 349. На база 372 акта, т.е. включително 

непредоставените на БХК, делът на атакуваните е 55%. Така близо 60% от всички 

наблюдавани прокурорски актове са порочни (по преценка на БХК). Това означава, че 

поне над 100 жертви, като Н., не получават ефективно разследване. 

 

207. За две години разследване, от есента на 2010 г. до края на лятото на 2012 г., няма 

подготвен нито един обвинителен акт за внасяне в съда. Това обстоятелство е 

многозначително, предвид голямата интензивност и брой на злоупотребите с деца, за 

които обществото разполага с данни от съвместните проверки на прокуратурата и БХК. 

 

208. Предвид гореизложеното, молим, Съдът да установи нарушенията на процедурните 

задължения на държавата-ответник по Член 2 и Член 3, заради това, че националните 

власти са абдикирали от своето задължение да проведат всестранно, пълно, 

безпристрастно и обективно разследване относно причините за смъртта на Н., относно 

липсата на адекватни грижи за здравето й приживе, както и заради липсата на каквото й 

да е разследване относно имобилизацията й в болницата. 

 

209. В заключение, молим, Съдът да установи, че държавата-ответник е в нарушение на 

процедурните си задължения за ефективно разследване, по Член 2 и 3. 

 

   Нарушение на Член 13 

 

210. Твърдим, че е нарушено правото на Н. на ефективно средство за вътрешноправна 

защита по Член 13 във връзка с правото й на свобода от дискриминация при 

осъществяване на процедурните й права по Членове 2 и 3 от Конвенцията, поради 

безплодността на опита на БХК да осигури с правни и застъпнически средства равна, 

недискриминационна наказателноправна закрила на институционализираните деца/ 

младежи, в това число лично на Н., от страна на прокуратурата посредством адекватно 

разследване на злоупотребите с тях в институциите. 

 

211. Наказателното разследване на тежката злоупотреба с живота на Н. в институциите на 

държавата-ответник е неефективно и безрезултатно. За това са изложени подробни 

съображения по-горе, с които се обосновават твърдените нарушения на процедурните 

задължения на държавата по Член 2 и Член 3.
399

 Молим, Съдът да вземе предвид тези 

съображения и като обосновка на твърдението ни за нарушения на Член 13 във връзка с 

Член 14.  

 

212. В частност, относно Член 14, се позоваваме на това, че през 2009 г. БХК съди 

прокуратурата за дискриминация, основана на ментално увреждане и социален статус 
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(институционализираност), на децата и младежите с увреждания от „домовете”, за 

които съществуват множество публично известни данни, че са обект на тежки, 

потенциално престъпни посегателства и злоупотреби.
400

 Твърдяната дискриминация се 

състои в отказ да се разследват тези посегателства и злоупотреби. Делото бе прекратено 

при публично даденото обещание на ръководството на прокуратурата да се разследват 

всички данни за причинена смърт на деца с увреждания от институциите, както и 

всички данни за злоупотреби с живи такива деца. Впоследствие разследванията, 

образувани в изпълнение на това обещание, се оказаха, като цяло, неефективни и 

безплодни, включително и разследването по случая на Н.
401

 Ето защо, твърдим, че 

опитът на БХК да защити правото на децата/ младежите с увреждания от институциите, 

в това число Н., да бъдат свободни от дискриминация в качеството си на обект на 

наказателноправна закрила от страна на прокуратурата е неуспешен поради 

неефективност на съществуващите вътрешноправни средства за защита от такава 

дискриминация. Тези средства не се оказаха на практика действени така, че да осигурят 

ефективно, равноправно разследване на потенциално престъпните злоупотреби с 

правата на децата и младежите от „домовете”. 

 

   Нарушение на Член 14 

 

213. Твърдим, че Н. е жертва на дискриминация в качеството си на дете (девойка) с умствена 

изостаналост и други увреждания, лишено от родители и семейство и 

институционализирано (трите признака). Тази множествена дискриминация обуславя 

нарушаването на правата й по Член 2, Член 3 и Член 13. 

 

214. Правото на живот на Н. е нарушено, защото властите го подценяват поради трите 

признака. Те, първо, намират, че поради трите признака по определение е „нормално” 

тя да живее безцелно, кратко и мъчително. Второ, съзнавано или не, те си позволяват 

неглижирането й, което пряко води до смъртта й, защото поради трите признака и 

свързаната с тях социална стигма и изолация на децата/ младежите, като Н., те мислят, 

че могат да си го позволят безнаказано. 

 

215. Същото важи за нарушението на правото на Н. на свобода от нечовешко и унизително 

отнасяне по Член 3. Властите са я оставили тежко да страда и системно са рушили 

здравето й с пренебрежението си, защото са мислили, че това за нея е присъщо и 

„нормално” и съдбата не й е отредила повече, за разлика от съдбата на здравите деца/ 

младежи, защитени от роднинска общност, както и защото мислят, че могат да си 

позволят такова малтретиране безнаказано – без обществото или законът да ги 

санкционира. 
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216. Същото важи за нарушеното й право на защита, в това число нарушаването на 

задължението на държавата-ответник ефективно да разследва смъртта й и 

малтретирането й посредством тежко неглижиране приживе. Прокуратурата и 

разследващите отказват тази защита, защото, съзнавано или не, приемат, че за дете/ 

девойка, като Н., е „нормално” да страда и умре по начин, неприемлив за друго дете, 

което не носи (някой от) трите признака. 

 

217. За тези наши твърдения има множество преки и косвени доказателства, от които е 

видно различното мерило, приложено от властите спрямо Н. и случилото се с нея. 

Пряко доказателство са тенденциозните въпроси на следователя към вещите лица, 

самото заключение на вещите лица - че смъртта на Н. от патологично недохранване се 

дължи на нейната умствена изостаналост, и неговото безкритично възпроизвеждане от 

прокуратурата, въпреки произволността, сериозните противоречия и важните причини 

за съмнение в обективността на това заключение. В изложението по-горе за 

нарушенията при воденето на разследването артикулирахме множество симптоми на 

грубата тенденциозност на властите – в ущърб на жертвата и в полза на потенциалните 

виновници за нейната тежка, кратка и тъжна съдба.
402

 Всички тези съображения важат и 

тук – по същество, те открояват дискриминационния характер на поведението на 

разследващия, лекарите и прокуратурата. 

 

218. В изложението по-горе по Член 3, в материален аспект, откроихме редица други прояви 

на дискриминационното, обезценяващо, дехуманизиращо отношение към Н. на 

персонала на „дома”.
403

 Нейното малтретиране като негодна („необучаема”, 

„неспособна” на обмен) е видно от редица, посочени там, преки доказателства. Именно 

то стои зад системното й грубо здравно пренебрегване, което откроихме в изложенията 

по-горе за нарушенията на Член 2 и 3, в материален аспект. 

 

219. Като емблема на всичко това, ще повторим тук, че в експертизата на т. нар. „вещи лица” 

менталното увреждане на Н., тежка умствена изостаналост, е изписано с главни 

букви,
404

 без да има никакво рационално основание за това – като крещящо етикетиране 

на детето – като „негодно” да бъде здраво, да живее, да бъде зачетено, да получи равен 

статут пред медицината и закона, да бъде защитено от разрушаване, да има достъп до 

справедливост, да се ползва от установяване на истината от една честна власт. 

 

220. Ако Н. не беше дете/ девойка с увреждания от „дом”, властите нямаше да нормализират 

случилото се с нея. Те, на първо място, нямаше да допуснат това да се случи, а, на второ 

– нямаше да го оставят без последствия. Те щяха да действат различно, ако детето не 

беше с „олигофрения”, защото нямаше да приемат, че такава мрачна и болезнена съдба 

е „естествена” за него. Следователно, те са бездействали спрямо Н. именно защото тя е 
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с дете/ девойка с увреждания и да страда и умре от недохранване, според тяхната 

нагласа, й е присъщо, закономерно. 

 

221. Когато казваме, че мотивацията на властите – и отговорните за институциите, и в 

прокуратурата, да пренебрегват Н., може да е и несъзнавано свързана с трите признака, 

имаме предвид, че каузалността между неглижиращото отнасяне с детето и трите 

признака може да е неизявена, имплицитна, без това да променя нея и произтичащото 

от нея наличие на дискриминация. Хората имат предразсъдъци и подценяващи, 

пренебрегващи нагласи спрямо определени групи хора, които те не признават, дори и 

пред себе си. Достатъчно е действията им да са повлияни от такива (несъзнавани) 

нагласи на пренебрежение и да е налице, като обективен факт, по-неблагоприятно 

третиране на потърпевшия в сравнение с друг в сходно положение, за да е поведението 

дискриминационно. Без значение е дали нагласата на дистанция, която обуславя това 

по-неблагоприятно отнасяне, е осъзната и желана или се таи под повърхността, 

непризнато. Установяването на дискриминация е въпрос на установяване на обективна 

разлика в третирането, която е в ущърб на потърпевшия и се дължи на негови 

(предполагаеми) белези, без да е от значение субективното отношение на дееца към 

тази разлика в отнасянето – дали тя е целена от него или той не си дава сметка за нея.
405

 

 

222. Утвърдено положение в съвременното европейско антидискриминационно право е, че 

умисълът на дискриминатора няма значение (irrelevance of intent). Достатъчно е, 

третирането да не би било същото, да не беше (възприятието за) съответния признак - 

тестът but for.
406

 Въпросът се решава не от субективната страна на деянието, а от 

обективния факт на това, че потърпевшият не би бил третиран така, да не беше жена/ 

гей мъж/ дете с увреждания/ и пр. Как се мотивира за това различно отнасяне 

дискриминаторът – дали съз/признава предубеждението си, няма значение. Има ли 

причинна връзка между едно по-неблагоприятно третиране и (възприятие у дееца за) 

определен признак на потърпевшия, налице е дискриминация, без оглед на това дали 

деецът цели да навреди на потърпевшия или се ръководи от автоматично действащи, 

инкорпорирани стереотипи. В настоящия случай, не е необходимо разследващите 

органи и прокурорите, както и служителите в институциите, да са искали да неглижират 

Н., защото е институционализирано дете/ девойка с тежка умствена изостаналост. 

Достатъчно е тези лица да са позволили, дори и без сами да забележат това, на 

(без)действията им да се отрази стигматизиращата нагласа, че за такова дете е нормално 

да е изоставено, да не може да говори, да няма ничие внимание; да е необучаемо,
407

 а 

животът му да се състои в самотно клатене или бездейно стоене до врата,
408

 в безцелно 

                                                           
405

 Така установената британска практика, например, по делата Nagarajan v London Regional Transport [2000] 

AC 501 (Камарата на Лордовете); King v The Great Britain-China Centre [1992] ICR 516; London Borough of 

Ealing v Rihal; R v Birmingham City Council exparte EOC [1989] AC 1155; Clay Cross (Quarry Services) Ltd v 

Fletcher [1979] ICR 47. 
406

 But for race/ disability/ sex/ etc. Would treatment have been the same? Ако не, дискриминация е налице. Така 

Камарата на лордовете по делото James v Eastleigh Borough Council [1990] 2 AC 751. 
407

 Вж. пара 26 от Фактите. 
408

 Вж. пара 56 от Фактите. 
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въртене на играчка в ръце;
409

 че му е присъщо да бъде безучастен емоционален 

зрител,
410

 а единствената радост, която изпитва, да е от шумоленето на целофанче, 

мачкано в ръка;
411

 че е естествено да бъде неглижирано до такава степен, че в 

продължение на месеци да страда от кръвоизливи, рани и отоци, а детският му 

организъм да бъде изоставен да се изтощи до такава степен, че да няма повече 

съпротивителни сили, органите му да се сринат от дистрофия и, в крайна сметка, след 

викане от болка, вързано в болницата, да умре. 

 

223. Твърдим, че именно такава нагласа е оформила действията и бездействията на 

служителите на държавата-ответник спрямо Н. Това веднага става ясно от едно 

хипотетично сравнение с третирането, което би получило дете без умствена 

изостаналост, което не живее в институция, а с близките си. Нито неглижирането на 

детето щеше да е такова от страна на отглеждащите го, защото никой не би допуснал 

едно дете, което месеци наред отказва да се храни и се покрива с отоци, кървене и рани, 

да бъде лекувано единствено с лекарства против разстройство и йоден разтвор; нито 

прокуратурата щеше да остави случилото се без последици, ако не беше детето 

белязано в очите на властите от трите признака. Ако то беше здраво и отглеждано в 

семейство от родителите си, съответно защитено от социална общност, а не изолирано 

от обществото в склад за хора, каквито са „домовете”, представителите на държавата 

нямаше да го третират с такова пренебрежение, че да го оставят да измършавее да 

крайната степен, в резултат на което да умре. Ако детето беше „нормално”, т.е. без 

ментални увреждания и с родители, а не изоставено беззащитно в ръцете на държавата, 

властите нямаше да легитимират страданието и гибелта му, като естествени за децата с 

умствена изостаналост. 

 

224. Ето защо, независимо дали властите са осъзнавали това, действията и бездействията им 

спрямо Н. са оцветени от стигматизиращото в общественото съзнание влияние на трите 

признака, както и от реалната безнаказаност за злоупотребата с такова дете. Тази 

безнаказаност е осъществена и в настоящия случай. Независимо колко жестоко и 

безправно е случилото се с Н., за него няма установена ничия отговорност и последици 

никой не носи. Това нямаше да бъде така, ако детето не беше от „дом” за деца с 

увреждания. 

 

225. Безнаказаността за злоупотреби с децата от „домовете”, като Н., т.е. тяхната занемара от 

прокуратурата като орган за наказателноправна закрила, се потвърждава от общата 

картина на разследванията, инициирани вследствие кампанията на БХК срещу 

престъпленията в детските институции. От близо 250 досъдебни дела и преписки няма 

нито един внесен обвинителен акт в съда. 

 

                                                           
409

 Вж. пара 21 от Фактите. 
410

 Пак там. 
411

 Вж. пара 21 и 52 от Фактите. 
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226. Ако не подценяваха децата/ младежите, като Н., заради тежката им умствена 

изостаналост и ако не чувстваха, че могат да си го позволят, защото ще бъдат 

безнаказани – понеже прокуратурата нищо няма да предприеме срещу тях, дори и в 

тежък случай, какъвто е настоящият, защото никой не стои зад тези деца/ младежи - 

служителите в институциите, отглеждали Н., нямаше да допуснат тя да се мъчи в 

продължение на месеци и да изгуби живота си. А прокуратурата нямаше да ги остави, 

както са очаквали, безнаказани. Ето защо е налице нарушение на Член 14 във връзка с 

Член 2, Член 3, и Член 13 ЕКПЧ. Молим, Съдът да го установи. 

 

IV. ИЗЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 35 § 1 НА 

КОНВЕНЦИЯТА 

 

Вътрешноправното окончателно решение (дата и вид на решението, орган – съдебен или 

друг, който го е постановил) 

 

Постановление на ВКП от 6 април 2012 г., с което се потвърждават постановленията за 

прекратяване на наказателното производство на ОП - Търговище и АП – Варна. 

 

Други решения (изброени в хронологичен ред, като за всяко решение бъдат посочени датата, 

вида му и органа –съдебен или друг – който го е постановил 

 

1) Постановление на ОП – Търговище за прекратяване на наказателното производство от 5 

април 2011 г.; 

2) Постановление на АП – Варна от 24.06.2011 г., с което се потвърждава постановлението на 

ОП – Търговище за прекратяване на наказателното производство. 

Имали ли сте на разположение вътрешноправно средство за защита, което не сте 

използвали? Ако сте имали, каква е причината поради която не сте го използвали 

 

Жалбоподателят декларира, че не е имал на разположение ефективно вътрешноправно 

средство, което не е използвал. 

 

V. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛТА НА ЖАЛБАТА 

 

Целта на настоящата жалба е да се установят посочените нарушения по Член 2, Член 3, 

Член 8, Член 13 и Член 14 от Конвенцията, извършени спрямо Н. К. К. от държавата-

ответник, и да се предпишат мерки за адекватно разследване по случая и за недопускане на 

подобни нарушения в бъдеще. 

 

VI. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТАНЦИИ, ПРЕД КОИТО ЖАЛБАТА Е 

ПРЕДСТАВЕНА ИЛИ Е БИЛА ПРЕДСТАВЯНА 
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Представяли ли сте горните оплаквания пред друга международна инстанция за 

разглеждане или решаване? Ако да, дайте подробна информация за това. 

 

Жалбоподателят декларира, че не е представял гореизложените оплаквания пред друга 

международна инстанция за разглеждане или решаване. 

 

VII. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ (САМО ФОТОКОПИЯ, 

НЕ ОРИГИНАЛИ; НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛБОД, ТИКСО И НЕ ПОДВЪРЗВАЙТЕ 

ДОКУМЕНТИТЕ) 

Приложение 1: Приложимо вътрешно право, практика и международни стандарти; 

Приложение 2: Резюме на жалбата; 

Приложение 3: Дубликат на акт за раждане на Н., издаден на 18.10.1994 г. от община 

Габрово; 

Приложение 4: Справка от Национална база данни „Население“, издадена на 7.04.2006 г.; 

Приложение 5: Справка от автоматизирана информационна система „Български документи 

за самоличност“, издадена на неуточнена дата; 

Приложение 6: Здравна карта на Н. К. К., издадена на 19.11.1997 г., от лечебно заведение 

ДДМУИ- Медвен; 

Приложение 7: Документ, озаглавен „Епикриза“ (кариран лист), от неуточнена дата; 

Приложение 8: Решение на Районен съд – Търговище № 480 от 03.08.2005 г. за настаняване 

на Н. К. в ДДМУИ „Св. Мина“; 

Приложение 9: Телеграма на БХК № П-337/20.09.2012 г. до г-жа М. К. (майката на Н. К.); 

Приложение 10: Обратна разписка за изпратената телеграма на БХК № П-337/20.09.2012 г. 

до г-жа М. К.; 

Приложение 11: Заповед № 275/12.07.2005 г. на директора на Агенцията за социално 

подпомагане - община Търговище; 

Приложение 12: Медицинска характеристика, изх. № 220 от 14 октомври 1994 г., изготвена 

от Окръжна психиатрична болница - гр. Севлиево, диспансерно отделение (преди 

настаняването на Н. К. в дома в с. Медвен); 

Приложение 13: Оценка след 3-месечен престой в ДДМУИ – с. Медвен, с неустановена дата 

на издаване; 

Приложение 14: Оценка на дете с умствена изостаналост при постъпване в заведение за 

социални грижи, издадена от ДДМУИ – с. Стража, общ. Търговище; 

Приложение 15: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 

заведение за социални грижи от 06.2001 г., подписана от възпитател И.; 

Приложение 16: Индивидуална програма за социализация, с неустановена дата на издаване; 

Приложение 17: Индивидуална програма на Н. К. К. за периода 2000/2001 г., одобрена от 

директорката на дома; 

Приложение 18: Протокол за разпит на Д. З. Г. от 29.12.2010 г.; 

Приложение 19: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 

заведение за социални грижи от 28.05.2002 г., изготвена от възпитател И.; 
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Приложение 20: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 

заведение за социални услуги от 26.06.2003 г., изготвена от възпитател И.; 

Приложение 21: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 

заведение за социални услуги от 10.06.2004 г., изготвена от възпитател И.; 

Приложение 22: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 

заведение за социални услуги от 13.06.2006 г., изготвена от възпитател В. С; 

Приложение 23: Решение на Окръжен съд - Търговище № 170 от 29.11.2002 г.; 

Приложение 24: Амбулаторни листове на Н. К. от 22.05.2003 г., 12.11.2003 г., 23.02.2004 г., 

14.01.2005 г., 26.07.2005 г., 15.10.2005 г., 16.12.2005 г.; 

Приложение 25: Рецептурна книжка на Н. К.; 

Приложение 26: Експертно решение на ТЕЛК за психични заболявания № 2523 от 16.11.2005 

г.; 

Приложение 27: Лична амбулаторна карта на Н. К.; 

Приложение 28: Рапортна тетрадка на ДДМУИ – с. Стража за периода 23 юли 2007 г. до 25 

октомври 2007 г.; 

Приложение 29: Периодичен доклад по реда на чл. 203, ал. 4 от НПК и Предложение за 

изготвяне на искане до административния ръководител за удължаване срока на разследване с 

2 месеца по реда на чл. 234, ал. 3 от НПК, изд. на 23.11.2010 г.; 

Приложение 30: Епикриза за хоспитализация с изх. № 1671, издадена от МБАЛ - гр. 

Търговище; 

Приложение 31: Аутопсионен протокол № 42/2007 г., издаден от МБАЛ – гр. Търговище;  

Приложение 32: Рапортна тетрадка на медицинските сестри на Второ вътрешно отделение на 

МБАЛ – гр. Търговище; 

Приложение 33: Постановление на ОП - Търговище от 24.09.2010 г. за образуване на 

досъдебно производство; 

Приложение 34: Постановление за възлагане на разследването на следовател от 27.09.2010 г., 

изд. от Др. С, прокурор от ОП – Търговище;  

Приложение 35: Протокол за разпит на Д. М. от 08.11.2010 г.; 

Приложение 36: Протокол за разпит на Г. И. от 18.11.2010 г.; 

Приложение 37: Протокол за разпит на П. И. от 19.11.2010 г.; 

Приложение 38: Протокол за разпит на д-р С. С. от 19.11.2010 г.; 

Приложение 39: Протокол за разпит на Ш. Х. от 22.11.2010 г.; 

Приложение 40: Протокол за разпит на М. Д. от 22.11.2010 г.; 

Приложение 41: Протокол за разпит на В. Е. от 22.11.2010 г.; 

Приложение 42: Протокол за разпит на Й. Г. от 22.11.2010 г.; 

Приложение 43: Протокол за разпит на Т. Д. от 23.11.2010 г.; 

Приложение 44: Искане от 24.11.2010 г. до административния ръководител на ОП - 

Търговище за удължаване на срока на ДП № 38/2010 г.; 

Приложение 45: Решение от 25.11.2010 г. на окръжен прокурор С. за удължаване срока на 

ДП № 38/2010 г.; 

Приложение 46: Протокол за разпит на Г. Г. – С. от 13.12.2010 г.; 

Приложение 47: Протокол за разпит на д-р Н. С. от 13.12.2010 г.; 

Приложение 48: Протокол за разпит на С. Х. от 13.12.2010 г.; 
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Приложение 49: Протокол за разпит на Й. Х. от 06.01.2011 г.; 

Приложение 50: Протокол за разпит на Х. М. от 06.01.2011 г.; 

Приложение 51: Постановление за назначаване на експертиза от 22.02.2011 г., изд. от Н. Н. – 

следовател, завеждащ Окръжен следствен отдел в ОП - Търговище; 

Приложение 52: Съдебномедицинска експертиза на Н. К.; 

Приложение 53: Писмено мнение за прекратяване на ДП № 38/2010 г. от 21.03.2011г., изд. от 

Н. Н. – следовател, завеждащ на Окръжен следствения отдел към ОП - Търговище; 

Приложение 54: Постановление за прекратяване на наказателно производство от 05.04.2011 

г. на ОП - Търговище; 

Приложение 55: Постановление от 24.06.2011 г. на АП - Варна по пр. № 806/2011 г.; 

Приложение 56: Искане на Български хелзинкски комитет до Прокуратурата да провери 

всички ДДМУИ; 

Приложение 57: Указание на ВКП от 14.09.2010 г.; 

Приложение 58: Искова молба от 24.08.2009 г. до Софийски районен съд от Български 

хелзинкски комитет срещу прокуратурата на България (ПРБ); 

Приложение 59: Статия „БХК съди прокуратурата за отказ да разследва смърт на деца в 

институции“, вестник „Дума“, електронно издание, 04.09.2009 г.; 

Приложение 60: Статия „Правозащитници съдят прокуратурата за отказ да разследва 

смърт в социални домове“, в-к „Дневник“, електронно издание, 03.09.2009 г.; 

Приложение 61: Статия „БХК съди прокуратурата заради отказ да разследва смъртта на 

75 деца“, информационен сайт Mediapool.bg, 16.02.2010 г.; 

Приложение 62: Статия „Хелзинкският комитет съди прокуратурата за смъртта на 75 

деца“, в-к „Сега“, електронно издание, 17.02.2010 г.; 

Приложение 63: Доклад от извършена съвместна проверка в ДДМУИ „Св. Мина”, с. Стража, 

общ. Търговище, изготвен от РП – Търговище на 24.06.2010 г.; 

Приложение 64: Особено мнение на представители на БХК при проверката в ДДМУИ „Св. 

Мина”, извършена по заповед 523/02.03.2010 г. на Главния прокурор на Република България 

относно доклад от 24.06.2010 г. на РП - Търговище за резултатите от същата проверка; 

Приложение 65: Статия „238 деца умрели от глад, студ и безхаберие“, в-к „24 часа“, 

електронно издание, 20.09.2010 г.; 

Приложение 66: Статия „238 деца умрели по домовете гладни или насилвани“, в-к „Труд“, 

електронно издание, 20.09.2010 г.; 

Приложение 67: Статия „Борис Велчев: Разследват се над 160 смъртни случаи в домове за 

деца“, в-к „Дневник“, електронно издание, 20.09.2010 г.; 

Приложение 68: Статия „238 деца жертви на глад и лоши грижи“, в-к „Монитор“, 

електронно издание, 21.09.2010 г.; 

Приложение 69: Отказ от иск от 21.09.2010 г. по гр. д. № 41248/2009 г. по описа на Софийски 

районен съд, 25 с-в; 

Приложение 70: Определение от 01.10.2010 г. по гр. д. № 41248/2009 г. по описа на 

Софийски районен съд, 25 с-в; 

Приложение 71: Статия „Прокуратурата разследва смъртта на 238 деца от домове”, 

информационен сайт „Вести”, 25.10.2010 г.; 
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Приложение 72: Новинарско съобщение „Образуват дела за 238 смъртни случая с деца в 

домове”, БНТ, 25.10.2010 г.; 

Приложение 73: Сигнал на БХК от 2.02.2012г. до ВКП срещу Постановление на АП - Варна 

от 24.06.2011 г.; 

Приложение 74: Постановление на ВКП от 06.04.2012 г. по пр. № 1986/2012 г.; 

Приложение 75: Копия от документи, съдържащи се в история на заболяването № 1687 от 

25.10.2007 г. на Н. К. К.; 

Приложение 76: Първо писмо до Съда от 4.10.2012 г. по жалба № 66172/12; 

Приложение 77: Разписка, издадена от Окръжен следствения отдел към ОП – Търговище, от 

25.11.2010г.; 

Приложение 78: Листовка информация за пациента за лекарството Convulex, издадена от 

Изпълнителна агенция по лекарствата; 

Приложение № 79: Други документи от досъдебно производство № 38/2010. 

 

VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС 

Декларирам, съзнателно и искрено, че сведенията, които фигурират в този формуляр, са 

точни. 

 

гр. София 

10.12.2012 г. 

           

   (адв. Маргарита Илиева) 

 


