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I. СТРАНИТЕ 
A. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ 
(Данни за жалбоподателя и неговия представител, ако има такъв) 
 
Жалбоподател 

1. Фамилно име    
2. Собствено и бащино имена  

Пол:  
3. Гражданство   
4. Професия  

 
5. Дата и място на раждане  
6. Индивидуализиращи белези на жалбоподателя сдружение с нестопанска цел 

„Български хелзинкски комитет”, № в Централен регистър на юридическите лица 
с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на 
правосъдието, регистрирано по ф. д. № /, Софийски градски съд, 3-ти състав, 
БУЛСТАТ.  

 
7. Постоянен адрес ул.:  

 
8. Телефон  
9. Име на представителя  

 
10. Професия на представителя адвокат Маргарита Серафимова Илиева 

 
11. Адрес на представителя ул.:  

 
12. Телефон   Факс  

 
B. ВИСОКОДОГОВАРЯЩА СТРАНА 
(Посочете името на Държавата(ите), против коя(и)то е насочена жалбата) 

13. България 
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II. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ 
 

14. Тази жалба касае тежкото, системно неглижиране на А. Г. Й. в институции на 
държавата-ответник, в това число домове за деца и младежи с умствена 
изостаналост, поради което тя получава психично разстройство на хранителното 
поведение и като компенсация на душевната си мъка вследствие 
институционализираното й пасивно малтретиране чрез пренебрегване поглъща 
голяма маса твърди тела, от което по-късно умира. Жалбата касае и отказа на 
наказателноправните власти да разследват лицата, отговорни за малтретирането и 
смъртта на детето. В допълнение, жалбата касае и други актове на пасивно и 
активно малтретиране на детето, включително и дълготрайното му 
имобилизиране в болницата, където умира. 

 
Личен, здравословен и социален статус на А. Й. 
 

15. А. Г. Й. е родена на 16.06.1991 г. в гр. Варна от Г. К. Й.; бащата на момичето е 
неизвестен.1 А. е родена от първа, недоносена бременност (тегло при раждането 1 
600 г)2, когато майка й е била на 15 г.3 А. е изоставена от майка си още в 
родилното отделение на болничното заведение, в което е родена.4 На 08.08.1991 г. 
е преведена в Дом „Майка и дете” – Варна (сега Дом за медико-социални грижи – 
Варна).5 Там е отглеждана до третата си годишнина, когато е констатирано силно 
изоставане в нервно-психическото й развитие.6 През юни 1994 г. детето е 
настанено в Дом за деца с тежка умствена изостаналост (ДДУИ), с. Васил Друмев, 
община Шумен.7

 
 

16. Не е имало и няма връзка между детето и биологичното му семейство.8 Майката 
не е пожелала да поеме отговорност за отглеждането му9 и е подписала 
декларация, че е съгласна то да бъде осиновено.10

 
 

17. През май 1993 г., когато А. Й. е на 2 г. и 11 м., й е поставена диагноза 
„хиперкинетичен синдром в резултат на минимална мозъчна ди[с]функция”.11 
Тогавашното състояние на детето е описано по следния начин: „[...] в [е]утрофия, 
ходи стабилно, но не влиза в контакт с възрастни, произнася случайни 
звукосъчетания.”12

                                                           
1 Вж. Приложение № 1. 
2 Вж. Приложение № 2. 
3 Вж. Приложение № 1. 
4 Вж. Приложение № 3, стр. 2. 
5 Вж. Приложение № 4. 
6 Вж. Приложение № 3, стр. 2. 
7 Вж. Приложение № 5. 
8 Вж. Приложение № 3, стр. 2. 
9 Вж. Приложение № 6.  
10 Вж. Приложение № 7. 
11 Вж. Приложение № 2. 
12 Вж. Приложение № 2. 

 В медицинско удостоверение, издадено от катедра по 
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психиатрия на 10.06.1994 г., е посочено, че момичето има „хиперкинетичен 
синдром в резултат на минимална мозъчна ди[с]функция. Олигофрения - 
вероятна степен – [уме]рена”.13 В този документ психичният статус на А. е 
описан по следния начин: „Върви стабилно, трудно задържа вниманието, не 
говори.”14 В оценката на детето от 18.06.1994 г., която е част от индивидуалното 
му досие в ДДУИ – Васил Друмев, е посочено, че то страда от „тежка 
олигофрения” и хиперкинетичен синдром”.15 Съгласно оценката на А. Й. от 1996 
г. диагнозата й е „тежка олигофрения имбецилност”.16 В същата оценка е 
посочено, че детето не участва в учебни и трудови дейности.17 В оценката му от 
1997 г. също е посочено, че страда от „тежка олигофрения имбецилност” и че не 
може да участва в трудова дейност, а към учебната дейност проявява 
„практическа пасивност”.18 В оценката на А. Й. от 1998 г. е посочена диагноза 
„тежка умствена изостаналост”.19 Относно учебната дейност на детето е 
отбелязано, че то „не проявява интерес към говора; не се вслушва в речта”, 
започнало е да се облича и съблича само, храни се само, но се цапа и не участва в 
трудова дейност.20 Като препоръка в същата оценка е посочено „да й се поставят 
[не се чете – вероятно „индивидуални”] задачи, които да изпълнява”, а в 
заключението на оценката е посочено, че А. трябва да се включва в игри.21

 
 

18. На 25.07.2002 г. А. е настанена в Дом за деца с тежка умствена изостаналост 
(ДДМУИ) – с. Стража, като е предадена, според предавателния протокол, „в 
добро здравословно състояние”.22 В документ от 13.08.2002 г., чието 
наименование не се чете, се посочва, че А. се „усамотява”, „играе си с някаква 
хартийка [...] храни се самостоятелно, пие от чаша”.23 В оценката на А. от 
26.06.2003 г. е отбелязано, че тя е на ниво „тежка умствена изостаналост”. В 
графа „учебна дейност” е посочено, че момичето реагира на името си, под 
контрол облича и съблича дрехите си, храни се самостоятелно, под контрол 
сервира и отсервира храна, разбира и изпълнява елементарни поръчки, не може да 
изпълнява трудови поръчения, защото не разбира задачите.24 Изводите и 
препоръките, посочени в тази оценка, са „[д]а се поставят и поощряват 
елементарни поръчения при постоянен надзор и контрол”.25 В оценката е 
посочено още, че детето си играе само „с кълба [не се чете] дребни предмети”.26

                                                           
13 Вж. Приложение № 8. 
14 Вж. Приложение № 8. 
15 Вж. Приложение № 9. 
16 Вж. Приложение № 10. 
17 Пак там. 
18 Вж. Приложение № 11.  
19 Вж. Приложение № 12. 
20 Пак там. 
21 Пак там. 
22 Вж. Приложение № 13. 
23 Вж. Приложение № 14. 
24 Вж. Приложение № 15, стр. 2. 
25 Пак там. 
26 Пак там, стр. 1. 

 
В ненаименован и неподписан ръкописен текст относно състоянието на А. е 
посочено, че тя е необучаема, а по-надолу са изредени дейности, които умее да 
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върши: „обличане; събличане; ми[е]не лице, ръце, зъби, самостоятелно ползване 
на тоалетна”, „под контрол може да събира дребни отпадъци след занимания в 
занималнята”, „умее да прави челна стойка, кълбо напред и изпълнява това на 
спортни празници [...] играе си сама с хартийки, конци и кубчета”.27 В същия 
документ е посочено още, че детето се храни бързо и непрекъснато трябва да му 
се напомня да дъвче бавно, както и че може да отсервира.28

 
 

19. В плана на грижите за А. от 23.05.2005 г. е посочено, че „най-важни хора за 
детето” от дома са И. Й., възпитател и Л. Б. (фамилно име – Н.), възпитател.29 В 
прикрепения към него план за действие в графа „действие” е посочено, че е 
необходимо да се развиват уменията на детето за самообслужване, да бъде 
включвано в спортни мероприятия, да се засили индивидуалната работа с него за 
по-добра комуникация, да му се осигуряват непрекъснати грижи, съобразени с 
диагнозата му.30 В плана за действие не са посочени лицата, които са отговорни за 
постигане на посочените в него цели.31 Съгласно същия план за действие част от 
мерките за закрила, които трябва да се предоставят на А., са „[о]сигуряване на 
адекватни грижи за детето, задоволяв[ане] на осн[овните] потребности, 
здравословни нужди, сигурност и др.” Отговорен за изпълнението на тези мерки е 
персоналът на дома.32 Тези мерки са отразени и в плана за действие на А. Й. от 
септември 2005 г.,33 както и в плана й за действие от май 2006 г.34 В него като 
допълнителни мерки са включени и „работа за формиране на елементарни 
умения за самообслужване”, „осигуряване на непрекъснато наблюдение, грижи и 
присъствие на обгрижващ”.35 В плана е посочено, че всички тези мерки следва да 
се осигурят от персонала на дома.36 В плана за грижи на А. от септември 2006 г. е 
посочено, че персоналът на дома трябва да й осигури адекватни здравни грижи, 
задоволяване на основните й потребности, подпомагане, така че тя да формира 
умения за самообслужване, както и непрекъснато наблюдение и присъствие на 
обгрижващ.37

 
  

20. Видно от материалите по досъдебното производство, касаещи грижите, полагани 
за психичното здраве на А. Й., супервизия на персонала от висококвалифицирани, 
тесни специалисти в областта на психологията на развитието и детското психично 
здраве не е извършвана. Няма данни и някога да е извършвана оценка на 
психическата възраст на момичето. 

 
21. През август 2005 г., три години след настаняването на А. Й. в ДДМУИ – Стража, 

специалисти от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” 
                                                           
27 Вж. Приложение № 16. 
28 Пак там. 
29 Вж. Приложение № 17, стр. 1. 
30 Пак там, стр. 3. 
31 Пак там, стр. 3. 
32 Вж. Приложение № 18.  
33 Вж. Приложение № 19.  
34 Вж. Приложение № 20. 
35 Пак там. 
36 Пак там. 
37 Вж. Приложение № 21. 
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(ДСП) – Търговище към Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготвят 
социален доклад за настаняването на детето в ДДМУИ – Стража по съдебен ред.38 
В доклада като рисков фактор за А. те посочват „институционалното [й] 
отглеждане” и въпреки това, заключението им е, че с оглед защитата по-най 
добър начин на интересите на момичето, то трябва да бъде настанено в дома от 
съда.39 Една от причините за настаняването на детето в дома по съдебен ред е 
„липсата на приемна грижа на територията на общ. Търговище”.40

 
 

22. Психологическа особеност на А. Й., която не е отразена в горепосочените 
документи, е, че е обичала да се къпе и изобщо да се мокри с вода, тъй като това я 
е успокоявало. Тази потребност на детето е била известна на работещите в дома.41 
Правилникът на дома обаче е предвиждал къпане на домуващите само веднъж 
седмично.42 Освен това детето е проявявало потребност да бъде сресвано и 
милвано от персонала.43

 
  

23. По искане на Български хелзинкски комитет (БХК) за целите на настоящата 
жалба е изготвена и приложена към настоящата жалба психиатрична експертиза 
въз основа на материалите, събрани по досъдебното производство, водено през 
2006 г. – 2007 г. по повод смъртта на А. Задачата на експертизата е да отговори на 
въпросите дали отглеждането на детето в институционална среда е довело до 
нарушение в поведението му, свързано с поглъщане на нехранителни материи и 
кои са факторите на средата, които могат да имат такъв ефект върху душевното 
здраве и поведението на детето.44

 
 

24. Относно диагнозата на детето следва да се посочи, че при проверка в 
институцията след смъртта му е установено, че в рецептурната му книжка 
лекуващата го психиатърка (д-р В.) е посочила, че то страда от „[а]фективно 
разстройство и [ш]изофренно разстройство”, заради които заболявания тя му е 
предписала терапия (проверяващите не са посочили каква), която не е променяна 
от 2004 г. до смъртта му.45

 
 

25. Тук следва да се отбележи, че в дома няма лекар. Децата имат личен лекар, който 
практикува извън дома. Персоналът го търси, когато детето има симптоми, вкл. и 
за пренасочване към специалист. Личният лекар на децата, включително на А., е 
д-р С., практикуващ в гр. Търговище, т.е. на около 7 км разстояние от дома. 

 
Смърт на А. Й. и досъдебно наказателно производство по повод смъртта й 
                                                           
38 Съгласно Закона за закрила на детето настаняването на детето извън семейството му се извършва от 

съда. До произнасянето му настаняването се извършва по административен ред от съответната 
дирекция „Социално подпомагане” – вж. вътрешното законодателство, стр. 40, Закон за закрила на 
детето. 

39 Вж. Приложение № 3, стр. 2 - 3. 
40 Пак там, стр. 3. 
41 Вж. Приложение № 22, стр. 3; Приложение № 23, стр. 4.; Приложение № 24, стр. 2. 
42 Вж. Приложение № 25, стр. 2 – 3. 
43 Вж. Приложение № 26, стр. 4.  
44 Вж. Приложение № 27. 
45 Вж. Приложение № 26, стр. 2. Подробно за проверката вж. пара 30-45. 
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26. На 02.10.2006 г. в Районно полицейско управление (РПУ) – Търговище постъпва 

сигнал по телефона от лица от Многопрофилна болница за активно лечение 
(МБАЛ) – Търговище, че по време на операция в стомаха и червата на А. Й. са 
открити необичайно голямо количество твърди предмети.46 Лекарите информират 
полицията, че съществува реална опасност за живота на детето, предвид 
настъпилите усложнения.47 Откритите в тялото на детето предмети са: 25 стелки 
за обувки, 8 парцала, 3 дунапренени гъби, 6 чорапа, 3 парчета хартия, 3 
камъка с големина на детско кубче за игра, с размери 3-4 см.48 Общото тегло на 
погълнатите предмети е около 4 кг.49

 
  

27. След получаване на сигнала на 02.10.2006 г. РПУ – Търговище не уведомява 
незабавно прокуратурата, а по случая е започната проверка, която е възложена на 
инспектор от Детска педагогическа стая (ДПС) към РПУ – Търговище (инспектор 
М. А.) и полицейски служители на РПУ – Търговище. Първоначалната правна 
квалификация на деянието е по чл. 127, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК) – 
склоняване към самоубийство. Почти шест години по-късно С. П., директор на 
Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (МВР) – Търговище в 
интервю за БНТ заявява: „Проблемът [...] е, че тогава е започната от начало 
предварителна проверка, а не е започнато дознание. И проблемът е, че се 
касаеше за някакъв вид телесна повреда.”50

 
  

28. На същата дата - 02.10.2006 г. служители на РПУ - Търговище и инспекторката А. 
посещават ДДМУИ – Стража, където установяват, че детето е имало болестни 
симптоми и на 26.09.2006 г. е хоспитализирано.51 По време на това посещение 
снемат обяснения от фелдшера на дома – Й. Г.52 В обясненията си той посочва, че 
от 10.09.2006 г. А. е започнала да отслабва, станала по-бледа, започнала да 
повръща хранителна материя.53 Фелдшерът посочва, че първо детето е заведено за 
консултация с лекуващата психиатърка – д-р В., поради съмнения на персонала, 
че повръщането е страничен ефект от медикаментозната терапия, назначена от 
психиатърката.54

 
 

29. На 04.10.2006 г. инспекторката към ДПС заедно с други служители на РПУ – 
Търговище посещават МБАЛ – Търговище и в разговор с началника на детското 
отделение към болницата е уточнено информацията, необходима за изясняване на 
случая, да бъде „изискана официално”55

                                                           
46 Вж. Приложение № 28. 
47 Пак там. 
48 Вж. Приложение № 29. 
49 Вж. Приложение № 30.  

 от полицията, което е сторено същия ден, 

50 Вж. Приложение № 31, 00:05:25 – 00:05:35, достъпно и на адрес: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

51 Вж. Приложение № 32. 
52 Пак там. 
53 Вж. Приложение № 33. 
54 Вж. Приложение № 33 
55 Вж. Приложение № 32. 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
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като част от поисканата информация включва въпросите „какви предмети и в 
какво количество са извадени от стомаха на детето” и „приблизително колко 
време е било възможно тези предмети да престоят в стомаха му”.56

 
 

30. На 03.10.2006 г. ДСП - Търговище към АСП извършва проверка в ДДМУИ – 
Стража.57 Проверката е вследствие сигнал от директора на дома относно 
извършената оперативна интервенция на А. Й. При преглед на медицинската 
документация ДСП - Търговище установява, че „при операцията на [А.] са 
открити множество чужди тела и е установена тежка интоксикация [...].”58 
При преглед на досието на А. проверяващите установяват, че основното й 
занимание е било „игра с люлка от камъче и конец”.59 ДСП - Търговище 
установява още, че „[д]ецата ежедневно се извеждат на двора, където имат 
достъп до камъни, пръчки и други отпадъци. При следобеден сън децата са 
оставяни сами в спално отделение, като обувките им се взимат и се нареждат в 
съседна отключена стая. При ставане от леглата децата ходят боси до 
тоалетна, в която има парцали за санитарно ползване. В стаите за занимания 
[…] също има предмети, които биха могли да бъдат погълнати от децата.”60

 
 

31. Представителите на ДСП - Търговище посочват още, че пред тях персоналът е 
твърдял, че детето е било кротко, но са открили записи в рапортната тетрадка на 
дома, в които е отбелязано, че то е проявявало агресия.61

 
 

32. На 9-11.10.2006 г. комисия от териториалния отдел на главна дирекция „Контрол 
по правата на детето” (ГДКПД) – Русе към Държавната агенция за закрила на 
детето (ДАЗД) също извършва проверка в ДДМУИ – Стража, както и в МБАЛ – 
Търговище.62

 
  

33. В обясненията си пред ГДКПД - Русе директорът на ДДМУИ – Стража –Д., 
относно погълнатите от А. Й. предмети, споделя, че „към датата на 
хоспитализация на А. – 26.09.2006 г., предвид летния сезон децата са ползвали 
джапанки и чехли, а чорапите са раздадени на 29.09.2006 г., тъй като времето 
трайно се е застудило”.63

 
 

34. Възпитатели от дома (имената им не са посочени) споделят пред представителите 
на ДАЗД, че А. Й. обичала да си играе с предмет, окачен на конец или друга 
връв.64 Възпитателите споделят още, че в периода 11.09 – 26.09.2006 г. са 
забелязали, че детето започнало да се храни по-бавно и да отслабва и освен това 
заявяват, че то никога не проявявало склонност да поставя предмети в устата си.65

                                                           
56 Вж. Приложение № 34. 
57 Вж. Приложение № 35. 
58 Пак там, стр. 1. 
59 Пак там, стр. 1. 
60 Пак там, стр. 1. 
61 Пак там, стр. 1–2. 
62 Вж. Приложение № 26. 
63 Вж. Приложение № 22, стр. 3. 
64 Пак там. 
65 Пак там, стр. 3-4. 
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Възпитателите добавят, че дрехите и обувките на децата се съхраняват в дрешник, 
който се заключва.66

 
 

35. В обясненията си пред ГДКПД - Русе фелдшерът на дома Й. Г., доколкото е 
отразено, не казва нищо за погълнатите от А. Й. предмети. 67

 
 

36. Проверяващите от ГДКПД - Русе провеждат разговор и с инспекторката от ДПС, 
работила по случая на А. – М. А. Тя споделя, че, когато е посетила МБАЛ – 
Търговище, в коридора на болницата е срещнала санитарка, която й съобщила, че 
в плика, който носи, се намират чуждите тела, извадени от стомаха на А. Й. 
Инспекторката обяснява на представителите на ДАЗД, че не е видяла 
съдържанието на плика, но е поискала повече информация по случая на А., както 
и „потвърждение на твърдението на санитарката за намерените чужди тела”. 
Лекарите обаче отказали информация без официално запитване от страна на РПУ 
– Търговище.68

 
  

37. В документацията по досъдебното производство, предоставена от прокуратурата 
на БХК, липсват актовете на АСП и ДАЗД, с които същите се произнасят дали са 
констатирали правонарушения, извършени в ДДМУИ – Стража по отношение 
здравето на А. Й.  

 
38. След изрично искане на БХК69 ДАЗД предостави на организацията през юли 2012 

г. документите от проверката си.70 С доклада си представителите на ДАЗД 
констатират множество нарушения в ДДМУИ - Стража, част от които са, че в 
плана за грижи на А. Й. не е отразена посоката на работа с нея, а е само 
лаконично отбелязана и не е посочено конкретно лице, отговорно за 
изпълнението на този план, не е изготвен план за здравните грижи за момичето, 
медицинският фелдшер на дома не е преценил адекватно нуждата от намеса на 
личния лекар на А. във връзка с влошеното й здравословно състояние преди 
смъртта й, медицинската документация не се води правилно и не дава точна 
информация за състоянието на домуващите и за мерките, вземани за 
здравословното им състояние и др.71 Друго нарушение, което проверяващите 
установяват, е, че от постъпването на А. Й. в болницата на 26.09.2006 г. до 
01.10.2006 г., включително, никой от дома не е поискал информация за 
състоянието й нито чрез телефонно обаждане, нито чрез посещение в болницата. 
Едва на 02.10.2006 г. директорът на институцията е възложил на фелдшера да се 
информира за състоянието на момичето, като позвъни на МБАЛ – Търговище.72

 
  

39. Относно престоя на А. Й. в МБАЛ – Търговище комисията на ГДКПД - Русе също 
установява нарушения, а именно, че е допуснато снимане от медии на детето в 

                                                           
66 Пак там, стр. 4. 
67 Пак там, стр. 4. 
68 Вж. Приложение № 26, стр. 10. 
69 Вж. Приложение № 36. 
70 Вж. Приложение № 37. 
71 Вж. Приложение № 26, стр. 6. 
72 Пак там, стр. 3 и стр. 6. 
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болницата в нарушение на чл. 32, ал. 2 от Конституцията и изнасяне на данни за 
здравословното му състояние, в нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 5 от Закона за 
здравето (ЗЗ). Друго установено нарушение на болницата е, че е допуснато 
връзване на детето в продължение на 7 денонощия: „през периода 26.09. – 
02.10.2006 г., за да не буйства, а в Рапортната тетрадка на детско отделение е 
отразено, че само на 30.09.2006 г. А. е била в превъзбудено състояние, което е в 
нарушение на чл. 150 от Закона за здравето и Наредба № 1 от 28.06.2005 г. за 
реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с 
установени психически разстройства.”73

 
 

40. Постоянната имобилизация на А. Й. в периода 26.09.2006 г. – 02.10.2006 г. е 
установена и посредством свидетелските показания на лекари от МБАЛ – 
Търговище. Д-р О. М. посочва, че: А. „беше с фиксирани крайници [...] с някакви 
коланчета са вързани крайниците. Тя беше през цялото време на престоя в 
детско отделение на системи и фиксациятя е заради неадекватното [й] 
поведение. От постъпването А. бе фиксирана и не е ставала от леглото, дори и 
физиологичните нужди се правеха в леглото.”74 Д-р Й. Т. посочва: „Детето през 
цялото време бе вързано и на системи”.75 Д-р Д. И. пък свидетелства: „Ръцете на 
детето бяха фиксирани, защото беше на системи и да не ги бута и маха от себе 
си – така е при повечето деца”.76

 
 

41. Правните изводи на ДАЗД са, че и в ДДМУИ – Стража, и в МБАЛ – Търговище е 
нарушено правото на А. на защита от небрежно отношение по чл. 19 от 
Конвенцията на ООН за правата на детето.77 В дома са нарушени и правата на 
детето да ползва най-високия постижим стандарт на здравословно състояние, на 
здравни услуги за лечение на неговите заболявания, както и възстановяване на 
здравето му съгласно чл. 24 от Конвенцията на ООН за правата на детето.78

 
 

42. На 15.11.2006 г. по повод установените нарушения председателят на ДАЗД издава 
задължително предписание на директора на ДДМУИ – Стража, в което му указва 
да отстрани допуснатите нарушения, както и да накаже дисциплинарно фелдшера 
на дома заради ненавременното уведомяване на личния лекар на А. Й. за 
здравословното й състояние.79 Със заповед от 13.12.2006 г. директорът на дома 
наказва фелдшера с „предупреждение за уволнение”.80

 
 

43. На същата дата председателят на ДАЗД издава задължително предписание и на 
директора на МБАЛ – Стража за отстраняване на допуснатите нарушения и за 
евентуално предприемане на административни мерки спрямо лицата, допуснали 
незаконното снимане на А. в болницата.81

                                                           
73 Пак там, стр. 10. 
74 Вж. Приложение № 38, стр. 2–3. 
75 Вж. Приложение № 39, стр. 2. 
76 Вж. Приложение №40, стр. 2. 
77 Вж. Приложение № 26, стр. 7 и 11. 
78 Пак там, стр. 7. 
79 Вж. Приложение № 41. 
80 Вж. Приложение № 42. 
81 Вж. Приложение № 43. 
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44. На 16.11.2006 г. ДАЗД информира министъра на здравеопазването за 

констатираните нарушения в МБАЛ – Търговище и поисква от него да проследи 
изпълнението на наложеното на директора на болницата задължително 
предписание, както и да разпореди проверка на извършените медицински 
дейности от екипа на болницата по отношение лечението на А. Й.82

 
 

45. На същата дата ДАЗД информира директора на Регионалната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Търговище, че при 
проверката е установено, че в МБАЛ – Търговище не се предоставят 
необходимите реквизити за предпазване от вътреболнична инфекция при 
посещения на външни лица в отделенията за болнично лечение. ДАЗД поисква от 
РИОКОЗ – Търговище да извърши проверка за спазване на хигиенните 
изисквания за достъп на граждани в болничните отделения.83 ДАЗД уведомява и 
кмета на Търговище за нарушенията, открити в ДДМУИ – Стража и поисква от 
него да проследи изпълнението на задължителните предписания, дадени на 
директора на дома.84

 
 

46. Нарушенията, открити от ДАЗД, стават известни и на обществеността чрез 
журналистически материал, публикуван през 2012 г. във връзка със завеждането 
на настоящето дело от БХК в Съда.85

 
.  

47. На 07.10.2006 г. А. Й. умира в МБАЛ – Търговище, като окончателната й диагноза 
е „Перитонитис тоталис фибринопуролента. [С]тенозис пилори. 
[Е]ндотоксичен шок. [Х]епато-ренален синдром. [М]ногоорганна 
недостатъчност. [О]стра бъбречна недостатъчност. И.Б.В. [вероятно 
изкуствена белодробна вентилация] [Ш]изофрения. [К]ома”.86 В епикризата на 
детето е посочено още, че то е било в увредено общо състояние, интоксикирано, 
със слабо изразена подкожна мастна тъкан.87

 
 

48. На 08.10.2006 г. по нареждане на дознател от РПУ – Търговище съдебен лекар 
при МБАЛ – Търговище извършва съдебномедицинска експертиза (СМЕ) на 
трупа на А. с цел да установи причината за смъртта й.88 Според заключението на 
извършената СМЕ причината за смъртта е „фибринозно-гнойния[т] перитонит, 
развил се вследствие на перфорацията на стомаха и дванадесетопръстника и 
двустранната плевропневмония, довели до остра сърдечно-съдова и дихателна 
недостатъчност”.89 В обстоятелствената част на експертизата вещото лице 
посочва, че общото охранване на детето е било слабо изразено.90

                                                           
82 Вж. Приложение № 44. 
83 Вж. Приложение № 45. 
84 Вж. Приложение № 46. 

 

85 Вж. Приложение № 47, достъпно и на: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2012/05/18/1830163_gumena_dusha/?sp=1#storystart 

86 Вж. Приложение № 48, стр. 1. 
87 Вж. Приложение № 48, стр. 1. 
88 Вж. Приложение № 49. 
89 Пак там, стр. 3. 
90 Пак там, стр. 1. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2012/05/18/1830163_gumena_dusha/?sp=1#storystart�
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49. На 09.10.2006 г. в РПУ – Търговище постъпват писмени обяснения от началника 

на детското отделение, началника на отделението по анестезиология, реанимация 
и интензивно лечение (ОАРИЛ), началника на хирургичното отделение и 
началника на отделението по съдебна медицина при МБАЛ – Търговище, заедно с 
придружително писмо от изпълнителния директор на болницата.91 В това писмо е 
посочено, че на 26.09.2006 г. А. е приета в интензивния сектор на детското 
отделение в МБАЛ – Търговище с направление за хоспитализация. В болницата е 
доведена от медицинския фелдшер на дома. На детето е поставена диагноза 
„гастродуоденит в увредено общо състояние и обилни повръщания”. На 
02.10.2006 г. състоянието на А. рязко се е влошило и тя е оперирана по спешност. 
При операцията е установено, че стомахът й е увеличен около 8 пъти спрямо 
естествените му размери и от него са извадени 25 стелки за обувки, 8 парцала, 3 
дунапренени гъби, 6 чорапа, 3 парчета хартия, 3 камъка с големина на детско 
кубче за игра, с размери 3-4 см. Изпълнителният директор на болницата посочва, 
че с оглед огромния размер на корема разширяването му е настъпило за не по-
малко от 3 месеца.92

 
  

50. На 09.10.2006 г. РПУ – Търговище изпраща преписката на Окръжна прокуратура 
(ОП) – Търговище.93 На 10.10.2006 г. ОП – Търговище образува досъдебно 
производство срещу неизвестен извършител за това, че през периода септември – 
октомври 2006 г. е причинил смъртта на А. Й. поради незнание или немарливо 
изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, 
представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123, ал. 1 
от НК.94 В постановлението за образуване на досъдебното производство 
прокуратурата дава следните първоначални указания, които разследващият орган 
(дознател към РПУ - Търговище) да изпълни: да се установи кога са констатирани 
и какви са били първите симптоми, наложили откарването на А. в болнично 
заведение; какви мерки са предприети и от кого до постъпването й в МБАЛ – 
Търговище; какво лечение е проведено в МБАЛ – Търговище по отношение на А., 
кои лекари какви действия са предприели за диагностика и лечение на детето; 
каква е причината за смъртта му.95 ОП – Търговище указва да се разпитат всички 
лица, запознати със състоянието на А. до хоспитализирането й и да се установи 
изпълнили ли са своевременно задълженията си длъжностните лица от ДДМУИ – 
Стража.96 Прокуратурата указва още да се разпитат лекарите, участвали в 
приемането, лечението и операцията на А. и да се установи спазили ли са 
съответните норми и правила и ако не, кой, какво свое задължение и поради какви 
причини не е изпълнил, както и да се назначи СМЕ. Задачата на тази експертиза 
не е посочена; не е посочен и видът на експертизата.97

 
 

                                                           
91 Вж. Приложение № 29. 
92 Пак там. 
93 Вж. Приложение № 32. 
94 Вж. Приложение № 50. 
95 Вж. Приложение № 50, стр. 1. 
96 Пак там. 
97 Пак там, стр. 2. 
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51. На 25.10.2006 г. РПУ – Търговище изисква цялата медицинска документация на 
А. от МБАЛ – Търговище.98 Същата е предоставена на полицията на 03.11.2006 
г.99

 
 

52. По досъдебното производство е събрана като доказателство и приложена само 
част от ежедневно водената в ДДМУИ – Стража рапортна тетрадка – тази част, 
която съдържа записи от май и септември 2006 г. Прокуратурата не е иззела 
цялата рапортна тетрадка за 2006 г. и така да провери дали там се съдържат 
данни, указващи влошаване на здравословното състояние на А. или инциденти с 
нея. От иззетите записи става ясно, че А. по всяка вероятност е била оперирана от 
херния. Запис, вероятно от 04.05.2006 г., гласи: „А. Й. – прегледана от Г. 
[установи – не се разчита добре] се с Dg. Obs. Hernia ingvinallis bilaterallis [sic]. 
Утре ще бъде заведена на консулт с хирург евентуално за операция.” В рапорта 
от 04/05 май – нощно дежурство, няма запис за А. В следващата рапортна 
страница, също от май месец, на непосочена дата е записано: „А. Й. – на консулт 
при д-р С.. Хоспитализирана в [не се чете] – ХО, ще бъде оперирана от hernia 
ingvinalis [sic]; бяха дадени лекарства за 3 дена”. В последния рапорт за нощно 
дежурство от 10/11 май няма записи за А..100

 
 

53. От записите от септември е видно, че персоналът на дома е уговорил преглед на 
А. от психиатър за 12.09.2012 г., който не е проведен, тъй като лице, на име Н. 
(вероятно шофьорът на дома), не е било на разположение в уречения час. В записа 
за 21.09.2006 г. е отбелязано, че момичето е повърнало; в записа от 26.09.2006 г. – 
че е хоспитализирано. В рапорта за 11.09.2006 г. е посочено: „Говорено е с д-р В. 
за състоянието на А. Договорено е утре да бъде закарана при нея за преглед”. В 
нощния рапорт за 11/12.09.2006 г. не е отбелязано нищо за А. В рапорта за 
12.09.2006 г. е посочено: „Днес на консултация при д-р В. ще бъде заведена А. Й. 
[...] Консултацията при д-р В. за А. Й. се отложи за утре, защото Н. се прибра 
много късно.” Става ясно от показанията на фелдшера на дома, че този преглед 
така и не е осъществен до 26.09.2006 г.101 В рапорта за 21.09.2006 г. е отбелязано: 
„След обяд А. Й. повърна. Даден й е 1 т. [не се чете].” В рапорта за нощно 
дежурство от 21/22.09.2006 г. е записано: „За наблюдение: [...] А. Й. […] А. Й. – 
дадена 1 tb. Degan, прекара нощта б. о. [без особености].” В рапорта за 
22.09.2006 г. не става ясно дали има записи за детето, тъй като не е приложен 
целият. В рапорта за 26.09.2006 г. е отбелязано: „А. Й. бе приета в Детско 
отделение за лечение на гастродуенитис акута.”102

 
 

54. На 26.10.2006 г. дознателят от РПУ – Търговище, който води разследването, 
разпитва като свидетел Т. Д., директор на дома.103

                                                           
98 Вж. Приложение № 51. 
99 Вж. Приложение № 52. 
100 Вж. Приложение № 53. 
101 Вж. по-долу, пара 66 от настоящата жалба. 
102 Вж. Приложение № 53. 
103 Вж. Приложение № 23. 

 В показанията си директорът 
заявява, че децата, които постъпват в ДДМУИ – Стража, се изпращат там по 
преценка на отделите „Закрила на детето”, като всички домуващи страдат от 
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различна степен на олигофрения.104 Той споделя още, че А. била настанена в 
групата на децата с най-тежка степен на умствена изостаналост, както и че в дома 
нямало група на „лежащи” деца, от което следва, че и А. се е движела 
самостоятелно.105 Досежно обгрижването на децата от въпросната група Д. 
заявява: „Тези деца ги водят за ръце, когато се хранят и обратно, не ги 
извеждаме на разходки, имаме един плац пред входа с асфалт, има люлки и пейки 
– там тази група пребивава главно. Във всяка група от деца има екип, ко[й]то 
включва двама възпитатели, [не се чете] санитари, имат покритие от 
медицинска сестра и работник [не се чете], които са на график […]. В дома има 
пет медицински сестри, от които една старша и един медицински фелдшер.“106 
Д. заявява, че възпитателите в дома работят само първа и втора смяна, без събота 
и неделя и националните празници.107 Директорът посочва, че за групата, в която 
е била А., към момента на разпита отговарят възпитателките П. И. и П. К., а преди 
01.09.2006 г. са отговаряли В. С. и П. Г. Директорът посочва още, че дрехите на 
децата стоят в дрешник, който се заключва, а обличането се извършва от 
санитарите.108

 
 

55. В показанията си директорът посочва още, че през летните месеци децата стоят на 
двора под постоянно наблюдение на възпитатели, санитари, медицинска сестра. 
За децата от групата на А. не се организирали разходки и излети, защото те 
трудно ходели, обикновено седели и се клатели.109 Според директора 
следобедният сън на домуващите се осъществявал под надзора на санитари и 
възпитатели.110 Директорът добавя също, че децата се къпели веднъж 
седмично.111

 
 

56. Д. разказва още за ежедневието на домуващите и грижите, които се полагали за 
тях: „[Д]о 18[.]30 [ч.] приключва вечерята. Когато е хубаво времето, децата 
пр[е]стояват на откри[т]о в двора на дома до 19[.]00 ч. Тогава свършва 
работното време на втора смяна възпитатели и децата се качват във 
виде[о]залата – там са под наблюдението на санитари и пазач, невъоръжена 
охрана, които са нощна смяна. Гледат децата телевизионни програми по избор – 
имаме кабелна телевизия – гледат обикновено музикалните програми, които ги 
успокояват. В 21[.]00 ч. след вечерен тоалет децата лягат за сън. Когато стане 
по-студено времето [...] децата рядко се изкарват в двора.”112

 
 

57. Относно начина, по който децата прекарвали свободното си време, Д. казва: „В 
стаята на групата на А. има телевизор, места за работа - маси и столове, 
където децата рисуват, работят с пластелин и др., има кът за игра и други 
свободни занимания – в занималнята се намират и съхраняват индивидуалните 

                                                           
104 Пак там, стр. 2. 
105 Пак там. 
106 Пак там. 
107 Пак там. 
108 Пак там. 
109 Пак там, стр. 3. 
110 Вж. Приложение № 23, стр. 3. 
111 Пак там. 
112 Пак там, стр. 3-4. 
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тоалетни принадлежности на децата. След влизане в груповата занималня им се 
дават тоалетните принадлежности, децата си мият зъбите, ръцете и очите, 
сресват се. В групата на А. тези дейности се извършват от санитар и 
възпитател“.113

 
  

58. Относно нощния надзор над домуващите директорът посочва, че лицата от 
дежурната смяна дежурели в коридора, като при нужда се намесвали, но при 
децата, в стаите им, никой от персонала не оставал.114

 
  

59. Конкретно за А. директорът заявява, че нямал преки наблюдения над нея, но му 
било известно, че обичала да си играе с конец, на който имало завързан някакъв 
предмет, който тя люлеела пред очите си.115 Д. добавя още, че А. е можела да 
прави челна стойка и да прекарва дълго време в това положение.116 Друга 
характеристика на детето, която свидетелят споделя, е, че то обичало да се мокри 
с вода, дори през зимата и това го успокоявало за часове напред. За да бъде 
намокрено с вода, детето дори се цапало със собствените си изпражнения – така 
се налагало да бъде измито.117 Директорът заявява, че през май и юли 2006 г. на 
А. са направени две планови операции от херния в хирургична болница 
„Солигена” (става въпрос за Специализирана хирургична болница за активно 
лечение „Папуров” и Медицински център „Солигена 2007”), като престоят на 
детето там е бил по ден - два. През втория й престой в болницата придружителят 
на А. – санитар, я оставил 10 минути без надзор и тогава тя направила „сума ти 
порази[и]”.118 Не е изяснено какви са били тези поразии. Директорът заявява, че 
не си спомня кой точно санитар е оставил детето без надзор и че наблюдението 
над детето се осъществявало от различни санитари, които се сменяли по 
график.119

 
 

60. Д. твърди, че „[т]ипично за [не се чете добре, вероятно „нейното”] заболяване е 
да повръщат и да гълтат различни предмети, но за това тези деца са под 24-
часово наблюдение 365 дена в годината и не се допуска да лапат и гълтат 
предмети.“120 Свидетелят заявява още, че в края на работния ден дежурното 
медицинско лице съставяло рапорт, което осигурявало „непрекъсната и 
адекватна” грижа за настанените в дома – като цяло и особено за тези, проявили 
„някакви проблеми”, както и че той всяка сутрин се запознавал със съдържанието 
на рапортите, откъдето набирал информация за ставащото през съответния 
период и при нужда се вземали съответните оперативни мерки.121

 
 

                                                           
113 Пак там, стр. 3. 
114 Пак там. 
115 Пак там, стр. 4. 
116 Пак там. 
117 Пак там. 
118 Вж. Приложение № 23, стр. 4. 
119 Пак там. 
120 Пак там. 
121 Пак там. 
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61. Относно хоспитализацията на А. директорът заявява: „При настаняването [й] в 
болницата придружител от нас не е поискан, такъв е ред[ът] в детското 
отделение на болницата в Търговище. Доколкото зная, придружители се 
допускат на деца, които са на възраст до 3 години. От нас бяха поискани 
др[е]хи за пребиваване в болничното заведение и други материали – памперси 
[...]. След постъпването в болница на А. от там не са търсили контакт с нас.” 
[...] От постъпването в болницата на А. не сме ходили там – нямахме 
представа, че положението [й] се е влошило, не знаехме, че ще я оперират и че 
са я оперирали. Не са ми искали информирано съгласие за такава операция, също 
така нямахме представа какво лечение е предприето.”122

 
  

62. Д. коментира погълнатите от А. Й. предмети така: „[Аз] си мисля, че състоянието 
[й] след постъпване в болницата се е влошило. Така си мисля, защото тя не е 
била под постоянен надзор, при това положение аз предполагам, че там е 
гълтала предмети, което е влошило състоянието й впоследствие. Има голяма 
вероятност погълнатите предмети, да е станало там. От вестниците зная, че 
намерен[а]т[а] „находка“ в стомаха на А. след операцията, незнайно защо, е 
изхвърлена. При нас може да е глътнала няко[е] камъче, тя обичаше да ги връзва 
камъчетата с конец и да си ги върти пред погледа. Възпитателите казват, че се 
опитвала да крие в ръката си камъчета, но ние сме специализирано заведение, 
знаем какво може да направят и поради това вземаме необходимите мерки.“123

 
  

63. Според директора в града се коментирало, че по време на хоспитализацията А. Й. 
е късала системите, които й поставяли, гълтала предмети, била изнервена и 
обяснява това й поведение с факта, че е била на непознато място, без познат човек 
– придружител.124 Д. казва още, че е чул, че детето е било връзвано и лишено от 
възможността да ползва вода, което му действало успокояващо.125

 
 

64. Д. отново коментира намерените предмети в тялото на А. така: „Разбрах също 
така, че от стомаха на А. са извадили стелки за обувки, камъни, гъби за миене на 
чинии, детски пантоф, парцали и чорапи. Мога да кажа, че до постъпването на 
А. в болницата времето беше топло и децата през цялото лято бяха с чехли и 
джапанки – не сме им давали обувки, обувките бяха в дрешника [не се чете] в 
склада и са заключени – те нямат достъп до тях. Няма как А. да е погълнала 
така наречените стелки за обувки – няма откъде да ги вземе при нас. Също така 
няма откъде да вземе гъби за миене на чинии – те се намират в кухнята, а там 
децата нямат достъп. На нейната група се сервира яденето, те не ходят да си 
го вземат и няма как тя да влезе в кухнята и да вземе гъба за миене на чинии 
[…]. За пантофката мога да кажа, че по това време не сме им давали такива 
[…]. Също така ще се види, че дете е останало без една обувка, щеше да се знае, 
че една пантофка е изчезнала. При нас също така няма пантофи – децата си 

                                                           
122 Пак там, стр. 5. 
123 Пак там. 
124 Вж. Приложение № 23, стр. 5. 
125 Пак там. 
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ходят с чехли и джапанки през лятото […]. Само когато излизат от дома, ги 
обличаме по-официално и им обуваме обувки.“126

 
 

65. На 02.11.2006 г. дознателят възлага на съдебния лекар при МБАЛ - Търговище 
извършване на СМЕ за определяне причината за смъртта на А.127

 

 Тази експертиза 
отсъства от делото. 

66. На 16.11.2006 г. дознателят разпитва като свидетел фелдшера Й. Г.128 Относно 
влошаването на детето и осигуряването на лекарска помощ фелдшерът заявява, че 
промяната в състоянието му започнала на 11.09.2006 г., когато повърнало – тогава 
й дали Cerucal129 и повече не повръщала.130 Г. съобщава, че характерно за децата 
било да ядат обилно и често след това да повръщат.131 Фелдшерът посочва, че 
констатирали отслабване на А., но решили, че това е последица от двете операции 
от херния, които е претърпяла или е страничен ефект на терапията, предписана й 
от психиатърката.132 Г. посочва, че решили да консултират А. с психиатър, тъй 
като така процедирали с всяко дете, което повръща. Уговорили преглед с 
психиатърката В. на 12.09.2006 г., но той не бил осъществен, тъй като не могли да 
осигурят транспорт от дома до кабинета й. От дома решили да заведат детето на 
следващия ден – 13.09.2006 г., но тогава психиатърката не била в кабинета си и 
консултацията пак не се осъществила.133 Фелдшерът посочва, че до 21.09.2006 г. 
А. се хранела редовно, когато пак повърнала.134 Г. твърди, че преглеждал детето 
редовно – нямало данни за коремни болки, хирургичен корем или друго.135

 
  

67. Фелдшерът посочва, че случаят на А. не бил спешен за персонала на дома, но тъй 
като практиката там била децата да бъдат консултирани с лекар и при неспешни 
случаи, на 26.09.2006 г. той я завел на преглед при психиатърката В.136 Тя, от своя 
страна, насочила детето за преглед от личния му лекар – д-р С. Тъй като този не 
бил там, прегледът бил извършен от д-р М. Л. К. (в показанията си фелдшерът я 
назовава с бащиното й име), педиатър в същата медицинска практика, „Хели[о]с” 
ООД, Търговище. Пред кабинета на д-р Л. А. повърнала обилно, като фелдшерът 
констатирал, че повърнатата материя е само храна.137 Д-р Л. поставила диагноза 
на А. „гастродуоденитис акута” и я насочила за хоспитализация същия ден. 
Фелдшерът придружил момичето до МБАЛ – Търговище, където било 
настанено.138

                                                           
126 Пак там, стр. 6. 
127 Вж. Приложение № 54. 
128 Вж. Приложение № 55. 

  

129Лекарство против гадене и повръщане, по-подробно вж. Приложение № 56, достъпно и на: 
http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/CER1002652s.pdf 

130 Вж. Приложение № 55, стр 2. 
131 Пак там. 
132 Пак там. 
133 Вж. Приложение № 55, стр 2. 
134 Пак там. 
135 Пак там. 
136 Пак там, стр 3. 
137 Пак там. 
138 Пак там. 

http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/CER1002652s.pdf�
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68. Относно намерените предмети във вътрешностите на А. фелдшерът посочва, че 

много се изненадал, когато разбрал за тях.139 Посочва още: “Възможно е А. да е 
гълтала при нас предмети, но докато си беше при нас, си беше всичко 
нормално”.140 Казва, че не е предполагал, че детето може да е поглъщало 
предмети, както и че щели да забележат, ако е поглъщала стелки за обувки, а 
погълнатата хартия щяла да се разгради веднага и да бъде изхвърлена до няколко 
часа.141

 
 

69. На 16.11.2006 г. дознателят разпитва и В. Е., санитарка в ДДМУИ – Стража.142 В 
показанията си тя посочва, че в качеството си на санитарка не отговоря конкретно 
за никоя от групите, в които децата са настанени и че задълженията на 
санитарките са да помагат на децата и да почистват.143 Тя посочва, че санитарите 
дават дрехите на децата за обличане, които иначе се съхраняват заключени в 
дрешник, до който домуващите нямат достъп. Събличането на децата също става 
от санитарките, а дрехите и обувките се заключват в помещението.144 Посочва 
още, че през лятото децата носят чехли и рядко им дават обувки и добавя, че в 
чехлите и джапанките няма стелки. Добавя, че чорапите също се съхраняват в 
дрешника и през лятото на децата не се дават чорапи.145 Посочва, че не е виждала 
деца от дома да лапат и поглъщат стелки или други предмети.146 Конкретно за А. 
казва, че била тиха, понякога пищяла и издавала звуци, както другите деца и не 
можела да говори, доколкото свидетелката имала наблюдения. Санитарката 
споделя още, че детето не било проблемно и си стояло в стаята, само́, настрани от 
другите.147 Е. споделя още, че децата никога не са били оставяни сами – сред тях 
имало възпитатели, медицински сестри, санитари, като и охранител. Нощните 
дежурства, посочва Е., се давали от един санитар, един охранител и една 
медицинска сестра.148 Свидетелката заявява още, че не може да си обясни как е 
възможно и няма как в дома едно дете да погълне чорапи и стелки, понеже няма 
откъде да ги вземе.149 Споделя, че не е обръщала внимание дали обувките имат 
стелки и в същото време - че не е установила от някои обувки да липсват 
стелки.150 Посочва, че А. се е хранела бавно, не я е виждала да повръща, не е 
забелязала да е отслабнала, хранела се е и всички деца били хранени много добре 
и не й е направило впечатление конкретно около А. да има нещо нередно.151

 
 

                                                           
139 Пак там. 
140 Пак там, стр 4. 
141 Пак там. 
142 Вж. Приложение № 57. 
143 Пак там, стр 2. 
144 Пак там. 
145 Вж. Приложение № 57, стр. 2. 
146 Пак там. 
147 Пак там. 
148 Пак там. 
149 Пак там. 
150 Пак там. 
151 Пак там, стр 2-3. 
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70. На 17.11.2006 г. дознателят провежда разпит на Л. Н., възпитателка в 
институцията.152 В показанията си тя споделя, че е възпитателка в 3-та група, в 
която имало 11 деца – всички с умствени увреждания. Н. казва, че А. е била в 
нейната група до 01.09.2006 г., но след извършено прегрупиране детето е 
преместено в групата на децата с тежка степен на умствена изостаналост, за което 
Н. е разбрала на 11.09.2006 г., след като се е върнала от отпуск.153 Не става ясно 
от документите по делото в каква група е била А. преди това. Същевременно 
според директора на дома тя винаги е била в тежката група. Свидетелката 
посочва, че А. не можела да говори, издавала само „някакви звуци” и по 
изражението й можело да се разбере какво й е и какво иска. Добавя, че момичето 
обичало да седи в един ъгъл на стаята – любимото й място, и там да се клати, 
както и че си играела по цял ден с един конец с намотано на него кубче, което 
въртяла наоколо и наблюдавала.154 Споделя още, че А. обичала да прави челна 
стойка и много обичала да се къпе и да се мокри с вода – така се успокоявала. Н. 
споделя, че е имало случаи, когато детето „се изаква и се нацапва, за да бъде 
измит[о] и намокрен[о]”, както и че, когато е било неспокойно, му е миела очите 
и мокрила лицето и така то се успокоявало.155 Свидетелката заявява, че не е 
забелязвала детето да гълта предмети.156 Н. споделя, че персоналът на дома 
наблюдавал възпитаниците „през цялото време”.157 Относно погълнатите от А. 
предмети посочва, че през лятото децата не носят обувки и не знае дали в 
обувките има стелки. Казва, че единственото място, в което има гъби за миене, е 
кухнята, но в нея децата няма как да влязат и никога не са влизали.158 Допълва, че 
дрехите и обувките на децата се съхраняват в специална стая, която се заключва, а 
преди лягане на децата се вземат дрехите и обувките и се заключват в тази стая.159 
Казва още, че не може да си обясни как А. е поглъщала тези предмети и че според 
нея това не може да се случи в дома. Допълва, че в двора на дома има камъни и е 
възможно А. да е погълнала камък на двора, без никой да забележи, но никога не 
е виждала детето да поглъща каквито и да е предмети.160 Свидтелката допълва, че 
през лятото децата не носят чорапи и няма как А. да вземе и погълне такива. 
Посочва, че децата спят сами в спалните.161 Н. заявява още, че е ползвала отпуск в 
периода 01.08.2006 г. – 11.09.2006 г. и след като се върнала на работа й направило 
впечатление, че А. е отслабнала.162

 
 

71. На 24.11.2006 г. дознателят поисква от ОП – Търговище удължаване срока на 
разследването, тъй като заключението на назначената СМЕ все още не е 

                                                           
152 Вж. Приложение № 24. 
153 Пак там, стр. 2. 
154 Пак там. 
155 Пак там. 
156 Пак там. 
157 Вж. Приложение № 24, стр. 2. 
158 Пак там. 
159 Пак там, стр. 3. 
160 Пак там. 
161 Пак там. 
162 Пак там, стр. 2. 
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изготвено, предстои изготвяне на още една експертиза, както и разпити на лица от 
МБАЛ – Търговище.163

 
  

72. На 01.12.2006 г. дознателят възлага още една СМЕ на експерти, които да бъдат 
определени от ръководителя на катедра „Съдебна медицина [и деонтология]” при 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна (МУ - Варна), със 
следните въпроси: какво лечение и диагностика са проведени на А. Й. в МБАЛ – 
Търговище; каква е конкретната причина, довела до смъртта й и възможно ли е 
било при правилна диагностика и лечение тя да бъде спасена; от кога реално в 
нейния стомах са се намирали чужди тела и „възможно ли е при прегледа от 
личен лекар и от фел[д]шера преди постъпването в болница в стомаха на А. да 
са се намирали тези предмети, които са открити и извадени след операцията”; 
кога реално е било установено, че в стомаха й се намират погълнати предмети и 
защо не е предприета оперативна интервенция – възможно ли е било да се избегне 
смъртта й при предприемане на такава оперативна интервенция преди 
серофибринозния перитонит; по време на лечението на детето допуснато ли е 
нарушение на правилата на добрата медицинска практика.164

 
 

73. На 07.12.2006 г. дознателят към РПУ – Търговище провежда разпит на О. М., 
педиатър към МБАЛ – Търговище.165 Свидетелката посочва, че тя е приела 
детето, когато е постъпило в детското отделение на МБАЛ – Търговище. Тогава е 
научила от фелдшера, че оплакванията на детето датират от около месец, че то е 
имало намален апетит, повръщало е периодично, имало е болки в корема и месец 
по-рано е било оперирано от двустранна херния.166 Д-р М. споделя, че детето е 
било в тежко увредено състояние – отпуснато, интоксикирано, с болезнен корем 
при опипване, поради което е настанено в интензивния сектор на отделението.167 
Д-р М. споделя, че А. „беше с фиксирани крайници – това се върши от сестрите 
и не мога да обясня подробно – с някакви коланчета са вързани крайниците. Тя 
беше през цялото време на престоя в детско отделение на системи и 
фиксациятя е заради неадекватното [й] поведение. От постъпването А. бе 
фиксирана и не е ставала от леглото, дори и физиологичните нужди се правеха в 
леглото.”168 Лекарката посочва още, че тъй като в отделението имат достатъчно 
персонал, нямат практика да искат придружители за лекуващите се там децат и 
поради тази причина не са искали ДДМУИ – Стража да осигури придружител на 
А., но добавя, че вероятно са щели да допуснат такъв, ако някой от дома беше 
предложил.169 Свидетелката посочва още, че не било възможно А. да е погълнала 
чужди тела в болницата, тъй като е била фиксирана през цялото време.170

                                                           
163 Вж. Приложение № 58. 
164 Вж. Приложение № 59.  
165 Вж. Приложение № 38. 
166 Вж. Приложение № 38, стр. 2. 
167 Пак там. 
168 Пак там, стр. 2–3. 
169 Пак там, стр. 3. 
170 Пак там. 
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вътрешностите на детето и че според нея то е поглъщало въпросните предмети с 
години.171

 
 

74. На 18.01.2007 г. е изготвена назначената петорна СМЕ в състав от съдебни лекари 
при МУ - Варна и хирурзи при МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.172 Експертите 
посочват, че причината за смъртта на А. е „фибринозно-гнойният перитонит, 
развил се вследствие на перфорацията на стомаха и дванадесетопръстника и 
двустранната плевропневмония, довели до полиорганна недостатъчност”.173 
Според експертизата посочените патологични явления „се развива[т] на базата 
на хронично недохранване и нарушен водно-електролитен и белтъчен баланс, 
което е предпоставка за тежко протичане на хирургичните усложнения и 
развитието на полиорганна недостатъчност”.174 Експертите посочват още, че 
„наличието на различни чужди тела в стомаха в продължителен период от 
време довежда и до наличие, и до развитието на смесена бактериална флора, 
която не е нормална в обичайното стомашно съдържимо. Това, от своя страна, 
довежда и до по-бързо развиващ се и тежък перитонит”.175 Вещите лица 
посочват, че „[в] теоретичен план една планова операция, извършена преди 
развитието на перитонита, дава по-големи шансове за благоприятен изход. 
Такава операция не се е налагало да бъде извършена по спешност”.176 По въпроса 
откога намерените чужди тела са били в стомаха на А., експертите посочват, че 
„[н]яма ясни и категорични данни кога и как са погълнати чуждите тела”, но 
приемат категорично, че предметите са били приемани от детето, докато е било в 
дома в различно дълги периоди от време.177 Експертите дават заключение, че 
поглъщането на предметите е предизвикало бавно и прогресиращо влошаване на 
състоянието на детето, регистрирано от персонала на дома още на 10.09.2006 г., с 
„отслабване, повръщане (типично, на фонтан), приемане на по-малко храна с 
неохота и пр.”178 Съгласно заключението на експертизата чуждите тела са се 
виждали на рентгеновите снимки, направени на А. на 28.09.2006 г., но не 
фигурират в медицинската документация до операцията. Експертите посочват, че 
сами по себе си предметите не са категорично изискване за спешна операция и че 
до момента на манифестиране на признаците на перитонит не е имало 
категорични показания за извършване на операция.179 Според експертизата 
спешното оперативно лечение, което лекарите са провели спрямо А., е било 
правилно, но от материалите по делото не ставало ясно защо не е назначено 
изследването фиброгастроскопия, коeто щяло да подпомогне поставянето на 
точна диагноза.180

 
 

                                                           
171 Пак там, стр. 2. 
172 Вж. Приложение № 60. 
173 Пак там, стр. 6. 
174 Пак там. 
175 Пак там. 
176 Пак там. 
177 Вж. Приложение № 60, стр. 6. 
178 Пак там, стр. 6-7. 
179 Пак там, стр. 7. 
180 Пак там. 
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75. На 05.02.2007 г. ОП – Търговище издава постановление, с което дава указания на 
разследващия орган да извърши разпити на всички лекари от детското отделение 
към МБАЛ – Търговище, които са били дежурни в периода 26.09.2006 г. – 
02.10.2006 г. и са лекували и следили състоянието на А., без вече разпитаната д-р 
О. М., да се извършат разпити на хирурзите и анестезиолозите, преглеждали А., 
както и на тези, с които е консултирано състоянието й, както и на д-р Л. (К.), 
насочила детето за хоспитализация.181 Прокуратурата указва чрез тези разпити да 
се изясни кога е било установено наличието на чужди тела в стомаха на А., защо 
чуждите тела не фигурират като диагноза в медицинската документация до 
операцията, защо резултатите от ехографското изследване на корема не са 
отразени в медицинската документация на пациентката, защо не й е била 
направена фиброгастроскопия.182 Прокуратурата указва още при разпита на д-р Л. 
(К.) да се установи какво е било състоянието на детето, когато тя го е прегледала 
(на 26.09.2006 г.) и какво е наложило насочването му към болнично лечебно 
заведение.183 ОП – Търговище дава указание да се приложи по делото 
ехографското изследване на корема на А., както и да се назначи допълнителна 
СМЕ, със следните въпроси: с оглед влошеното състояние на А., датиращо от 
началото на септември 2006 г., и симптомите й какви действия е следвало да 
бъдат предприети от фелдшера на ДДМУИ – Стража, Г.; състоянието на А. при 
приемането й в болницата и след това налагало ли е извършването на 
фиброгастроскопия и кой е следвало да назначи такова изследване; 
неизвършването на това изследване довело ли е до неточна диагноза; при точно 
поставена диагноза какви лечебни дейности е следвало да бъдат предприети, кога 
и от кого; с оглед конкретното състояние на момичето при диагноза „чужди тела 
в стомаха” налагало ли се е извършването на спешна операция.184

 
  

76. На 07.02.2007 г. дознателят при РПУ – Търговище провежда разпит на д-р С. С., 
педиатър в детското отделение при МБАЛ – Търговище.185 Лекарката 
свидетелства, че в отделението е било прието дете от дома в с. Стража. По думите 
й то е било на системи, не е повръщало и е спало спокойно, докато тя е била на 
смяна (което се е случило само веднъж – през една нощна смяна, тъй като след 
това е ползвала отпуск).186 Д-р С. споделя относно чуждите предмети, че не е 
знаела за тях и че не знае нищо по въпроса.187

 
  

77. На 07.02.2007 г. е разпитан и д-р К., началник на детското отделение при МБАЛ – 
Търговище.188 За чуждите тела той посочва, че не са се виждали на рентгеновите 
изследвания и затова не са посочени от рентгенолога в документите от тези 
изследвания.189

 
 

                                                           
181 Вж. Приложение № 61, стр. 1. 
182 Пак там. 
183 Пак там. 
184 Вж. Приложение № 61, стр. 1-2. 
185 Вж. Приложение № 62. 
186 Пак там, стр. 1-2. 
187 Пак там, стр. 2. 
188 Вж. Приложение № 63. 
189 Пак там, стр. 1. 
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78. На 08.02.2007 г. е разпитан д-р Ц. И., хирург при МБАЛ – Търговище.190 
Свидетелят посочва, че наличието на твърди тела в стомаха не налага непременно 
хирургическа интервенция, тя се налага, ако има усложнения – перитонит или 
запушване на червата.191 Д-р И., който, заедно с д-р Т. и д-р К., е извършил 
операцията на детето, посочва, че стомахът на А. бил много „голям”, пълен с 
твърди предмети, извадени и описани в епикризата на детето.192

 
 

79. На 08.02.2007 г. дознателят, водещ разследването, назначава допълнителна СМЕ с 
въпросите, посочени от прокурора в постановлението от 05.02.2007 г.193

 
 

80. На 16.02.2007 г допълнителната експертиза е изготвена.194 В отговор на 
поставените въпроси вещите лица посочват, че „фелдшерът на дома би трябвало 
да изпрати детето в болница, където при наличие на опипващ се тумор в горния 
етаж на корема и направеното рентгеново изследване, потвърждаващо 
наличието на пилорна стеноза, да се предприеме фиброгастроскопия за 
уточняване на причината й”.195 Според експертите фиброгастроскопията би 
могла да уточни причината за пилорната стеноза и да установи наличието на 
чужди тела в стомаха, което обаче не би довело до промяна в решението за 
оперативно лечение.196 В заключението на експертизата е посочено още, че 
операцията би трябвало да се извърши колкото е възможно по-рано, в планов 
порядък, но състоянието на момичето не е изисквало спешно оперативно лечение, 
въпреки че операцията е била неотложна.197

 
 

81. На 28.02.2007 г. дознателят при РПУ – Търговище провежда разпит на д-р М. Л. 
К., общопрактикуващ лекар при Групова практика за първична медицинска 
помощ (ГППМП) „Хелиос” ООД, Търговище.198 Д-р К. споделя, че на 26.09.2006 
г. е прегледала А. вместо нейния личен лекар, д-р С. Установила е, че детето е 
бледо, с болки в корема и повръщане, поради което му е поставила диагноза 
„гастрит и дуоденит” и го е насочила за хоспитализация.199 Относно наличието 
на чужди тела в стомаха на момичето свидетелката споделя, че не помни да е 
напипвала такива и че, ако е констатирала такова нещо, е щяла да го опише.200 По 
отношение на състоянието на детето, д-р К. заявява, че няма спомен дали то е 
било спокойно и че, доколкото помни, то не е можело да говори.201

 
 

                                                           
190 Вж. Приложение № 64. 
191 Пак там, стр. 2. 
192 Пак там. 
193 Вж. Приложение № 65. 
194 Вж. Приложение № 66. 
195 Пак там, стр. 2. 
196 Вж. Приложение № 66, стр. 3. 
197 Пак там. 
198 Вж. Приложение № 67. 
199 Пак там, стр. 2. 
200 Пак там. 
201 Пак там. 
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82. На 28.02.2007 г. дознателят разпитва д-р Ю. С., началник на отделение „Образна 
диагностика” към МБАЛ – Търговище.202 В показанията си д-р С. коментира 
образните изследвания, които е направил на А. и посочва, че от рентгеновите 
снимки не можело да се разбере дали детето има чужди тела в стомаха или само 
хранителни остатъци.203

 
 

83. На 12.03.2007 г. ОП – Търговище дава указания на разследващия орган да 
изпълни в цялост указанията по т. 1 и т. 2 от постановлението от 05.02.2007 г., 
както и да разпита д-р Т., работеща в ОАРИЛ при МБАЛ – Търговище, като бъдат 
изяснени причините, поради които след неин консулт не е извършена 
фиброгастроскопия на А..204 Прокуратурата указва още да бъдат изискани 
рентгеновите снимки и ехографското изследване на корема на А. и да бъде 
назначена СМЕ със задача: вещо лице – рентгенолог да отговори на въпроса 
виждат ли се на рентгеновите снимки и на ехографията чужди тела в корема на 
детето.205

 
 

84. С постановление от 19.03.2007 г. разследващият орган назначава СМЕ с вещо 
лице – рентгенолог, което да отговори на въпросите виждат ли се на рентгеновите 
снимки и на ехографското изследване чужди тела в корема на А. и какво е било 
отразено за направените изследвания в историята на заболяването й.206

 
  

85. На 19.03.2007 г. експертизата е изготвена, като вещото лице – рентгенолог в 
МБАЛ – Търговище, посочва, че на рентгеновата графия от 27.09.2006 г. се вижда 
разширен стомах с контрастна материя, множество дефекти в стомаха, за които не 
може да се каже дали са от хранителни остатъци или чужди тела, а на 
рентгенографията от 29.09.2006 г. се вижда контрастна материя и в тънките 
черва.207 Не е посочено повече по въпроса. По въпроса „какво е било отразено за 
направените изследвания в историята на заболяването [на А. Й.]”, поставен с 
постановлението за назначаване на експертизата от 19.03.2007 г., вещото лице 
посочва: „Резултатът от ехографското изследване е отразен в Историята на 
заболяването. Апаратът[,] [с] който се прави изследването, не разполага с 
работещо печатно устройство за снимки.”208

 

 С други думи, според това 
твърдение резултатите са документирани само с думи, без приложено 
изображение, поради техническа неизправност на апаратурата, която не е 
компенсирана с алтернативни средства от болничния персонал. 

86. На 19.03.2007 г. е разпитан д-р М. Т., хирург при МБАЛ – Търговище.209

                                                           
202 Вж. Приложение № 68. 
203 Пак там, стр. 2. 
204 Вж. Приложение № 69, стр. 1. 
205 Пак там. 
206 Вж. Приложение № 70. 
207 Вж. Приложение № 71. 
208 Пак там. 
209 Вж. Приложение № 72. 

 Д-р Т., 
който е участвал в извършването на операцията, споделя: „Отворихме корема и 
се видя, че има излив на стомашно съдържимо – около 1 см имаше перфорация 
на дванадесетопръстника и на стомаха. Вътре от стомаха бяха извадени много 
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вещи – описани в документацията – стелки, чорапи, парцали и камъни като 
кубчета. [...] Вследствие на тези погълнати предмети и на тяхното разлагане се 
беше получил[а] обща интоксикация на организма. Това означава, че има отрови, 
те се разлагат и чрез резорбцията на стомаха те попадат в кръвта.”210 
Докторът посочва още, че „[п]реди операцията в изследванията имаше данни за 
тази интоксикация и дехидратация и за това е необходим[а] тази 
предоперативна подготовка – да укрепне организмът и да издържи 
операцията.”211 По повод имобилизацията на детето в МБАЛ – Търговище д-р Т. 
свидетелства: „Не мога да кажа дали беше вързано, според мен не беше вързано. 
Детето не говореше [...]. При прегледите в четвъртък и петък детето беше 
агресивно, диво, хапе, щипе, блъска. В понеделника след перфорацията лежеше и 
не реагираше. [...]”212 Относно възможността А. да оцелее свидетелят посочва: 
„[Не] мога да кажа дали детето щеше да оживее, ако беше оперирано по-рано. 
След тази интоксикация и дехидратация и след като не са компенсирани, е 
възможно и да не оживее. Организм[ът] и органите на детето са били 
натровени от разлагащите се материи – от токсините, които изпускат.”213

 
 

87. От свидетелските показания и от събраната по досъдебното производство 
медицинска документация е видно, че за целия си престой в МБАЛ – Търговище 
А. Й. нито веднъж не е била консултирана с психиатър, въпреки че е била 
постоянно имобилизирана и, според персонала на болницата, е буйствала. 

 
88. Видно от материалите по досъдебното производство, третият хирург, участвал в 

извършването на операцията – д-р К., не е разпитан. Не е разпитан и д-р И. С. – 
хирург, асистирал при операцията на А. Й., който в интервю от 10.06.2012 г. на 
Българска национална телевизия (БНТ) споделя информация по случая.214

 
  

89. На 19.03.2012 г. разследващият орган разпитва и д-р Д., началник на ОАРИЛ при 
МБАЛ – Търговище, който посочва, че следоперативният период при А. протекъл 
много тежко и след няколко дни тя е починала.215 Посочва още, че лечението на 
детето в неговото отделение е било правилно.216

 
  

90. На 19.03.2007 г. е разпитана и д-р Т., анестезиолог при МБАЛ – Търговище, която 
коментира, че „[с]ъстоянието на детето, с толкова много работи в стомаха, е 
било тежко и според мен няма гаранция, че при операция преди перитонита 
щеше да оживее и да се оправи. Детето беше слабо и недохранено. Тези вещи ги 
е поглъщало, според мен, в продължение на много време.”217

 
 

                                                           
210 Пак там, стр. 2. 
211 Пак там. 
212 Пак там, стр. 2-3. 
213 Пак там, стр. 3. 
214 Информацията, която д-р С. дава по случая на А. Й. е посочена в пара 95, 96, 100 от настоящата жалба. 
215 Вж. Приложение № 73, стр. 2. 
216 Пак там. 
217 Вж. Приложение № 74, стр. 2-3. 
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91. На 20.03.2007 г. е разпитана д-р Й. Т., педиатър при МБАЛ – Търговище, която 
свидетелства, inter alia, че „[д]етето през цялото време бе вързано и на 
системи”.218

 
 

92. На 27.03.2007 г. ОП – Търговище отново указва на разследващия орган да назначи 
СМЕ със задача, вещо лице – рентгенолог, да посочи дали на рентгеновите 
снимки от 27.09.2006 г. и 29.09.2006 г. се виждат чужди тела в стомаха на А. Не 
става ясно защо прокурорът за втори път дава такова указание, след като то е 
изпълнено. Не е налице и документ за назначаване на втора експертиза. 
Прокурорът още указва да бъде разпитана д-р К. (И.), работеща в „Детско 
отделение”, интензивен сектор при МБАЛ – Търговище, с оглед изясняване 
обстоятелствата, посочени вече в постановлението от 05.02.2007 г.,219 а именно: 
кога е било установено наличието на чужди тела в стомаха на А., защо чуждите 
тела не фигурират като диагноза в медицинската документация до операцията, 
защо резултатите от ехографското изследване на корема не са отразени в 
медицинската документация на пациентката, защо не й е била направена 
фиброгастроскопия.220

 
 

93. На 30.03.2007 г. е разпитана въпросната д-р Д. Н. И. („по диплома” К.), педиатър 
към МБАЛ – Търговище, която споделя следното за състоянието на детето и 
неговата имобилизация: „Детето в нашето отделение беше настанено отначало 
в интензивен сектор. С него не можеше да бъде осъществен контакт, издаваше 
само нечленоразделни звуци – имаше моменти, когато буйстваше. Даваха му се 
медикаменти – [Diazepam]. Ръцете на детето бяха фиксирани, защото беше на 
системи и да не ги бута и маха от себе си – така е при повечето деца. Детето 
през цялото време беше на системи и на легло в легнало положение и не се е 
разхождало в отделението. Докато аз съм била дежурна, не е имало проблеми, 
детето да е ставало, да се е разхождало и да е гълтало предмети”.221

 
 

94. Разследващите органи и прокуратурата не предприемат никакви действия, за да 
открият, запазят и приобщят към доказателствения материал по делото 
намерените в тялото на А. предмети - веществено доказателство, подлежащо на 
събиране по начина и реда, указани в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).  

 
95. В телевизионно предаване на БНТ от 10.06.2012 г. по повод заведената от БХК 

жалба в ЕСПЧ за случая на А. д-р С., хирург, асистирал в операцията на детето, 
дава описание на намерените в тялото на детето предмети: 9-10 стелки от чехли, 
5-6 кожени части от предната част на чехлите, 7-8 чорапа от различен вид и 
размер, като описаните предмети са били в различна степен на разложение, също 
и камъни – с много гладки ръбове, като речни.222

                                                           
218 Вж. Приложение № 39, стр. 2. 
219 Вж. Приложение № 75. 
220 Вж. Приложение № 61. 
221 Вж. Приложение № 40, стр. 2. 

 Д-р С. уточнява за намерените в 

222 Вж. Приложение № 31, 00:03:15 - 00:03:58, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
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детето части от чехли, че са били тънки, с тънка кафява кожа – модел, който се е 
произвеждал в България преди 20 – 30 години, който някога се е ползвал в 
казармите и лагерите и посочва, че такива чехли в МБАЛ – Търговище никога не 
е имало.223

 
 

96. Д-р С. заявява още в предаването, че екипът на МБАЛ – Търговище е отделил 
извадените от детето боклуци специално, за да ги запази и предостави на 
полицията, която са сигнализирали.224 Споделя още, че служители на полицията 
са дошли в болницата, снимали са намерените чужди тела и са наредили на 
персонала на болницата да ги изхвърли, тъй като повече не били нужни. Докторът 
заявява, че е абсолютно сигурен, че полицаите са заснели чуждите тела и същите 
по-късно са изхвърлени.225

 
 

97. В същото предаване санитарка от МБАЛ – Търговище споделя, че й е било 
разпоредено да направи опис на намерените в детето чужди тела и тя го е 
направила, но не помни кой й е дал това разпореждане. Споделя, че сред 
описаните от нея боклуци имало и парчета от найлони.226 Санитарката 
потвърждава, че чуждите тела са били фотографирани от полицията.227

 
 

98. В същото предаване е интервюиран и комисар С. П., директор на Областна 
дирекция на МВР – Търговище, който посочва, че след постъпване на сигнала за 
А. Й. в полицията в МБАЛ – Търговище е изпратен инспектор от ДПС, на когото 
е бил показан чувал, в който са се намирали извадените от детето боклуци.228 К. 
П. твърди, че снимки на намерените в детето чужди тела не се правени от 
служители на МВР, тъй като в рамките на течащата тогава предварителна 
проверка полицаите не са имали правомощие да събират доказателства, понеже 
същите не биха имали процесуална стойност пред съда.229

 
 

99. В отговор на журналистически въпрос, зададен в същото предаване, дознателят, 
провел разследването – И., посочва, че е имал основателни съмнения да смята, че 

                                                           
223 Пак там, 00:11:34 - 00:11:52, достъпно и на: 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

224 Вж. пара 26. 
225 Вж. Приложение № 31, 00:06:02 – 00:06:27, достъпно и на: 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

226 Вж. Приложение № 31, 00:04:38 - 00:05:15, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

227 Пак там, 00:06:28 – 00:06:33, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

228 Пак там, 00:04:10 – 00:04:38, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

229 Пак там, 00:06:44 - 00:07:11, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
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А. Й. е погълнала процесните предмети в дома, но не е имало категорични 
доказателства за това. Заявява още, че е споделил тези си съмнения с 
наблюдаващия прокурор, но той не му е разпоредил да извърши отделна, 
задълбочена проверка в дома.230

 
 

100. В интервюто д-р С. казва още, че преходът от стомаха към 
дванадесетопръстника на детето е бил запушен от намерените предмети и е 
пропускал само течност, поради което постепенно стомахът е започнал да се 
разширява, като това разширяване е траело поне 6 месеца.231 Докторът заявява, че 
детето не е починало от последствията от операцията, а, в действителност, от 
недохранване, тъй като на практика не е можело да се храни, както и от 
интоксикиране на организма вследствие разлагането на предметите, в частност 
поради дъбилните вещества, съдържащи се в погълнатите кожи [от чехлите].232

 
 

101. На 06.04.2007 г. дознателят при РПУ – Търговище, водещ разследването, 
изпраща на ОП – Търговище заключително постановление за прекратяване на 
досъдебното производство.233 В обстоятелствената част на постановлението 
дознателят посочва, че в началото на септември 2006 г. персоналът на дома 
забелязал, че А. започнала да слабее и да повръща, като на 26.09.2006 г. била 
хоспитализирана в МБАЛ – Търговище.234 По-нататък дознателят описва 
направените изследвания и операция на А. Той посочва, че „[п]о време на 
операцията от стомаха на А. са били извадени множество чужди тела, които 
тя е поглъщала в период от месеци преди това. Характерно за деца с такива 
заболявания е, че те имат склонност да поглъщат такива чужди тела”.235 
Дознателят посочва още, че причината за смъртта на момичето е „фибринозно-
гнойният перитонит, развил се вследствие на перфорацията на стомаха и 
двустранна плевропневмония, които са довели до остра сърдечно-съдова и 
сърдечна недостатъчност.”236 Съгласно заключителното постановление „[о]т 
материалите по делото, както и от заключенията на вещите лица по 
експертизите не се установиха грешки при проведеното лечение. Не се установи 
лекарите, провеждали лечението на А., да са постъпили немарливо или поради 
незнание да не са изпълнили задълженията си и по този начин да са причинили 
смъртта на детето.”237 Заключението на дознателя е, че при тези обстоятелства 
производството следва да бъде прекратено.238

                                                           
230 Пак там, 00:10:41 - 00:10:59, достъпно и на: 

 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

231 Пак там, 00:12:15 - 00:12:34, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

232 Вж. Приложение № 31, 00:13:15 - 00:13:39, достъпно и на: 
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godish
nata_aneta 

233 Вж. Приложение № 76. 
234 Пак там, стр. 1. 
235 Пак там, стр. 1-2. 
236 Пак там, стр. 2. 
237 Пак там. 
238 Пак там. 

http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
http://bnt.bg/bg/productions/165/edition/23573/studeni_sledi_10_uni_2012_deloto_za_smyrtta_na_15_godishnata_aneta�
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102. На 10.05.2007 г. ОП – Търговище прекратява наказателното производство.239 В 

постановлението прокуратурата посочва, че А. е била настанена в групата с деца с 
най-тежка умствена изостаналост в ДДМУИ – Стража и че поради тежкото 
състояние на децата от тази група те били под непрекъснато 24-часово 
наблюдение и специални грижи, като за тях на смени се грижели екипи от двама 
възпитатели, двама санитари и медицинска сестра.240 Прокурорът посочва, че 
причината за смъртта е „фибринозно-гнойният перитонит, развил се вследствие 
на перфорацията на стомаха и дванадесетопръстника и двустранната 
плевропневмония, довели до полиорганна недостатъчност”.241 Прокуратурата 
приема, че медицинското занятие безспорно е занятие, представляващо източник 
на повишена опасност, но липсват признаците на престъплението по чл. 123, ал. 1 
НК от обективна страна – „нарушаване на конкретна разпоредба от действащ 
нормативен акт, намиращо се в пряка причинно-следствена връзка с 
настъпилата смърт.”242 Според прокурора „както в ДДМУИ „Св. Мина, с. 
Стража, обл. Търговище, така и в МБАЛ АД - гр. Търговище не са били нарушени 
нормите, регламентиращи осъществяването на занятието, във връзка с 
лечението на А. Й.”.243 Досежно действията на фелдшера на дома прокуратурата 
посочва, че съгласно заключението на допълнителната експертиза той „е следвало 
да изпрати детето в болница за извършване на изследвания и поставяне на 
диагноза. Видно е, че фелдшерът е направил това, завеждайки А. на преглед при 
психиатър и педиатър [...].”244

 
 

103. Досежно чуждите тела, прокуратурата обсъжда некритично възможността за 
тяхното откриване от лекарите преди извършването на операцията, включително 
чрез фиброгастроскопия, както и необходимостта от спешна оперативна 
интервенция при по-ранно тяхно откриване.245 Прокуратурата приема, че 
неизвършването на фиброгастроскопия „не е довело до неправилно лечение, в 
резултат на което да е настъпила смъртта на детето.”246 Поради тези 
причини ОП – Търговище заключава, че не са налице всички законни признаци от 
състава на престъплението по чл. 123 НК и производството следва да бъде 
прекратено поради липса на извършено престъпление.247

 
Намеса на БХК по случая на А. Й. 
 

 

104. На 08.07.2008 г. Апелативна прокуратура (АП) – Варна извършва проверка 
върху постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП – 
Търговище от 10.05.2007 г.248

                                                           
239 Вж. Приложение № 77. 
240 Пак там, стр. 1. 
241 Пак там, стр. 2. 
242 Вж. Приложение № 77, стр. 3. 
243 Пак там. 
244 Пак там. 
245 Пак там, стр. 3-4. 
246 Пак там, стр. 4. 
247 Пак там. 
248 Вж. Приложение № 78. 

 АП - Варна приема, че от доказателствата по делото 
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е установено, че в ДДМУИ - Стража е бил създаден оптимален ред за отглеждане 
на децата, с оглед заболяванията им, като А. Й. е била разпределена в група с деца 
с най-тежка умствена изостаналост.249 Досежно чуждите тела, открити в 
момичето, АП – Варна приема, че при извършване на операцията е установен 
„излив на стомашно съдържимо, перфорация на дванадесетопръстника и стомаха, 
причинени от декубитирането на [sic] погълнати предмети. Предметите били 
многобройни и твърди (стелки за обувки, парцали, камъни и др.).”250 
Прокуратурата приема, че „[н]е са констатирани нарушения на нормативни актове 
при извършване на операционната и следоперационната дейност. Не е налице 
провеждане на неадекватно или несъответно лечение.”251 АП – Варна отбелязва и 
че няма съществуващи доказателства, извън събраните, които биха могли да 
опровергаят правния извод на ОП – Търговище за липса на престъпление.252

 

 С 
тези мотиви апелативната инстанция потвърждава прекратителното 
постановление. 

105. Тази проверка на АП – Варна253 е вследствие указания на Върховна касационна 
прокуратура (ВКП) до всички компетентни прокуратури да извършат проверки 
във всички ДДМУИ и ДДУИ в страната за установяване на евентуални 
престъпления спрямо настанените в тях. Указанията на ВКП са 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.254

 

 
Никоя прокуратура не образува разследване за никой дом, 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. 

106. Поради горните причини на 18.08.2008 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, да не бяха 
децата от „домовете” с ментални увреждания и институционализирани, т.е. 
лишени от семейства и социална общност, които да се застъпват за тях, 
прокуратурата щеше да разследва установените от самата нея данни за тяхното 
тежко занемаряване и висока смъртност.255

 
  

107. Обвинението, че прокуратурата дискриминира децата от „домовете” на основа 
увреждане и социален статус получава широк отзвук в българското общество.256

                                                           
249 Пак там, стр. 2. 
250 Пак там. 
251 Пак там, стр. 3. 
252 Вж. Приложение № 78, стр. 3. 
253 Проверка върху прекратителното постановление на ОП – Търговище АП – Варна извършва и през 2007 

г. по друг повод. Резултатът е потвърждаване на постановлението на ОП – Търговище – вж. 
Приложение № 78, стр. 1. 

254 Вж. Приложение № 79. 
255 Вж. Приложение № 80. 

  

256 Вж., например, следните публикации в пресата относно заведеното съдебно дело срещу ПРБ: 
Приложение № 81, достъпно и на: http://77.77.143.126/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=2743&g=; Приложение № 82, достъпно и на: 

http://77.77.143.126/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=2743&g=�
http://77.77.143.126/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=2743&g=�
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108. През 2010 г. след провеждане на първото заседание по делото главният прокурор 

се свързва с БХК и поисква да сътрудничи на 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.  

 
109. На 28.04.2010 г. е извършена съвместна проверка на БХК и Районна прокуратура 

(РП) – Търговище в ДДМУИ – Стража, за която е изготвен доклад от 
прокуратурата.257 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 – Стража били полагани необходимите 
грижи и условията там не били довели до увреждания или смърт на домуващи.258

 
  

110. 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 експлицира 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 обществото259 и на 20.09.2010 г., по време на съвместна 
пресконференция на БХК и прокуратурата, главният прокурор се задължава 
държавното обвинение публично да разследва и установи фактите относно всяка 
смърт и всички злоупотреби с живи деца.260

                                                                                                                                                                                        
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/09/03/779078_pravozashtitnici_sudiat_prokuraturata_za_otkaz_da/

 Прокуратурата, освен това, се 
задължава да отмени всички постановления за прекратяване на досъдебни 

; 
Приложение № 83, достъпно и на: http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%85%D0%BA-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-75-
%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-news161983.html; Приложение № 84, достъпно и на адрес: 
http://www.segabg.com/article.php?issueid=5092&sectionid=2&id=0000402 

257 Вж. Приложение № 85. 
258 Вж. Приложение № 86. 
259 Относно резултатите от съвместните проверки на БХК и ПРБ вж., например, следните публикации в 

медиите: Приложение № 87, достъпно и на: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=615574; 
Приложение № 88, достъпно и на: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=615596; Приложение № 89, 
достъпно и на: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/09/20/962948_boris_velchev_razsledvat_se_nad_160_smurtni_sluchai_
v/; Приложение № 90, достъпно и на: http://www.monitor.bg/article?id=261356. 

260 Относно изявлението на прокуратурата, че ще разследва всички случаи на смърт в домовете, вж., 
например, следните публикации в медиите: Приложение № 87, достъпно и на: 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=615574; Приложение № 88, достъпно и на: 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=615596; Приложение № 89, достъпно и на: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/09/20/962948_boris_velchev_razsledvat_se_nad_160_smurtni_sluchai_
v/; Приложение № 90, достъпно и на: http://www.monitor.bg/article?id=261356. 
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производства относно деца от ДД/М/УИ, постановени преди извършване на 
съвместните проверки с БХК.261

 
 

111. 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 си262 по делото за 
дискриминация срещу прокуратурата и съдът го прекратява.263

 
 

112. 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.264 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.265 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.266

 
 

113. 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 производството по 
случая на А. Й.  

 
114. Общите данни за дейността на прокуратурата и БХК са: 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. 

 
115. 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 

                                                           
261 Вж. Приложение № 87, достъпно и на: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=615574; 
262 Вж. Приложение № 91. 
263 Вж. Приложение № 92. 
264 Вж., например, Приложение № 93, достъпно и на: 
  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3355351. 
265 Пак там, достъпно и на: 
 http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3355351. 
266 Вж. Приложение № 94, достъпно и на: http://bnt.bg/bg/news/view/39498/flameCandle70x80px.swf 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=615574�
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3355351�
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3355351�
http://bnt.bg/bg/news/view/39498/flameCandle70x80px.swf�
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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).  

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

младежи. Това са едва 35 % от всички дела/ преписки. 
 

117. 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 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. 

 
118. 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 А., 
не получават ефективно разследване. 

 
119. 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 големите интензивност и брой на злоупотребите с 
деца, за които обществото разполага с данни от съвместните проверки на 
прокуратурата и БХК. 

 
120. На 29.10.2010 г. ОП – Търговище предоставя на БХК копия от постановленията 

на ОП – Търговище и АП – Варна по повод смъртта на А., с които се слага край на 
разследването.267 От придружителното писмо, с което тези постановления са 
изпратени на БХК, става ясно, че на ВКП те са били изпратени още на 23.09.2010 
г.268

 
 

121. В изпълнение на поетия ангажимент да отмени старите постановления за случаи 
на деца от домовете ВКП отменя служебно постановление на ОП – Русе от 2008 г. 
за отказ да образува досъдебно производство за евентуално извършени 
престъпления в ДДМУИ – Могилино, както и потвърдителното постановление на 

                                                           
267 Вж. Приложение № 95. 
268 Пак там. 
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АП – Велико Търново пак от 2008 г.269

 

 Постановленията на ОП – Търговище и АП 
– Варна по случая на А. Й. обаче прокуратурата така и не отменя. 

122. Поради тази причина на 14.10.2011 г. БХК подава сигнал до ВКП срещу 
потвърдителното постановление на АП – Варна.270 В сигнала си БХК твърди, че 
прокуратурата дължи да разследва въпроса за липсата на грижа и надзор над 
детето от страна на персонала на дома, която е довела до това то да погълне 
множеството предмети, причинили смъртта му.271 В сигнала си БХК иска 
преписката да бъде върната на ОП – Търговище, която да разследва евентуалната 
отговорност на лицата, допуснали детето да погълне фаталните предмети.272

 
 

123. До април 2012 г. БХК така и не получава постановление на ВКП, с което същата 
да отменява или потвърждава постановлението на АП – Варна. Чрез телефонни 
разговори с представител на ВКП БХК установява, че на 11.11.2011 г. ВКП се е 
произнесла с резолюция по случая. В началото на май 2012 г. БХК получава 
въпросната резолюция, с която ВКП уведомява БХК, че актовете на ОП - 
Търговище и АП – Варна са обосновани, правилни и законосъобразни и не се 
налага да бъдат отменяни.273

 
  

124. След като на 10.05.2012 г. БХК подава първо писмо до ЕСПЧ, с което завежда 
настоящето дело в/ от името на А., в медиите и обществото възниква остро 
възмущение срещу прокуратурата, задето не е разследвала кой е отговорен за 
това, че момичето е погълнало боклуците, причинили смъртта му.274 На 
21.05.2012 г. на пресконференция заместник-главният прокурор Тонева обявява, 
че досъдебното производство по повод смъртта на детето е възобновено, тъй като 
преди това е водено едностранчиво.275 Заместник-главният прокурор изтъква 
ролята на БХК като коректор на прокурорската институция за начина, по който 
разследва престъпленията в детските институции и публично отправя 
благодарност към БХК за това, че е сигнализирал ВКП за случая на А. Й.276

 
 

                                                           
269 Вж. Приложение № 96. От това постановление е видно, че още на 03.08.2010 г. главният прокурор е 

разпоредил извършване на служебни проверки върху всички преписки, касаещи деца от ДДМУИ, 
водени преди съвместните проверки (вж. стр. 2, пар. 4 от постановлението). 

270 Вж. Приложение № 97.  
271 Пак там, стр. 2. 
272 Пак там, стр. 3. 
273 Вж. Приложение № 98. 
274 Вж., например, следните статии: Приложение № 99, достъпно и на: 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1373904; 
 Приложение № 100, достъпно и на: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1372879; Приложение № 

101, достъпно и на: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/05/14/1826814_helzinkskiiat_komitet_shte_sudi_bulgariia_v_strasburg/ 

275 Вж., например, приложение № 102 достъпно и на: 
http://www.capital.bg/blogove/pravo/2012/05/21/1831714_prokuraturata_razporedi_novo_razsledvane_na_sm
urtta_na/ 

276 Пак там, достъпно и на: 
http://www.capital.bg/blogove/pravo/2012/05/21/1831714_prokuraturata_razporedi_novo_razsledvane_na_sm
urtta_na/ 
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125. С постановление от 21.05.2012 г. заместник-главният прокурор Тонева отменя 
резолюцията на ВКП от 11.11.2011 г., с която е потвърдено постановлението на 
АП – Варна, като необосновано и указва на прокурор от ВКП да се произнесе по 
постановлението на АП – Варна по същество.277

 
 

126. С постановление от 28.05.2012 г. ВКП отменя постановлението на АП – Варна 
от 08.07.2008 г. и връща преписката за разследване от страна на ОП – Търговище, 
като дава множество указания за провеждане на разследването.278

 
 
 
III. ПРИЛОЖИМО ВЪТРЕШНО ПРАВО И ПРАКТИКА 
 
Конституция на Република България 
[...] 
Чл. 32. [...] 
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на 
други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие 
освен в предвидените от закона случаи. 
[...] 
 

 

Наказателен кодекс279

                                                           
277 Вж. Приложение № 103. 
278 Вж. Приложение № 104.  
279 Редакция към 2006 г. 

 
[...] 
Чл. 123. (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение 
на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на 
повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода до пет години. 
(2) Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към 
занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се 
наказва с лишаване от свобода от една до пет години. 
(3) Ако в случаите по предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е 
причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до 
осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет 
години. 
(4) Ако деецът след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на 
пострадалия, наказанието е: по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода до три години; по ал. 3-
лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от 
три до десет години.“ 
Чл. 124. (1) Който причини другиму смърт по непредпазливост вследствие на умишлено 
нанесена телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години 
при тежка телесна повреда, от две до осем години при средна телесна повреда и до пет 
години при лека телесна повреда. 
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[...] 
Чл. 127. (1) Който по какъвто и да е начин подпомогне или склони другиго към 
самоубийство и последва такова или само опит, се наказва с лишаване от свобода до три 
години. 
(2) За същото престъпление, извършено спрямо непълнолетно лице, или спрямо лице, за 
което виновният знае, че е неспособно да ръководи постъпките си или че не разбира 
свойството или значението на извършеното, наказанието е лишаване от свобода от три 
до десет години. 
[...] 
Чл. 133. Който причини другиму по непредпазливост тежка или средна телесна повреда, 
се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация. 
Чл. 134. (1) Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание 
или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана 
дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва: 
[...] 
Чл. 138. Който съзнателно не окаже помощ на лице, за което е длъжен да се грижи и 
което се намира в опасност за живота си и няма възможност да се самозапази поради 
малолетство, престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност, в случаите, 
когато е могъл да окаже помощ, се наказва с лишаване от свобода до една година или с 
пробация..“ 
Чл. 139. Който при непосредствена опасност за живота на другиго не се притече на 
помощ, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, се наказва с 
пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.“ 
[...] 
 
Наказателно-процесуален кодекс280

                                                           
280 Редакция към 2006 г. 

  
[...] 
Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, 
когато: 
1. деянието не съставлява престъпление; 
[...] 
Чл. 46. [...] 
(3) По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата 
прокуратура може писмено да отмени или измени постановленията на непосредствено 
подчинените му прокурори. Неговите писмени указания са задължителни за тях. В тези 
случаи той може и сам да извърши необходимите действия по разследването и други 
процесуални действия. 
[...] 
Чл. 117. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които 
свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина. 
[...] 
Чл. 144 (1) Когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими 
специални знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът 
на досъдебното производство назначава експертиза. 
(2) Експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно: 
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1. причината на смъртта; 
2. характера на телесната повреда; 
3. вменяемостта на обвиняемия; 
4. способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо и психическо състояние 
правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни 
обяснения за тях; 
5. способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние 
правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни 
показания за тях. 
Чл. 145 (1) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради 
които се налага да се извърши експертизата; обектът и задачата на експертизата; 
материалите, представени на вещото лице; трите имена, образованието, специалността, 
научната степен, научното звание и длъжността на вещото лице или наименование на 
учреждението, в което работи, наименованието на медицинското учреждение, в което 
ще се правят стационарните наблюдения. 
(2) Когато експертизата е назначена на досъдебното производство, в акта по ал. 1 се 
посочва и срокът за представяне на заключението.“ 
[...] 
Чл. 153. Допълнителна експертиза се назначава, когато експертното заключението не е 
достатъчно пълно и ясно, а повторна - когато не е обосновано и възниква съмнение за 
неговата правилност. 
[...] 
Чл. 159. По искане на съда или на органите на досъдебното производство всички 
учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да запазят и 
предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни информационни данни, 
включително за трафика, които могат да имат значение за делото. 
[...] 
Чл. 196. (1) При упражняване на ръководство и надзор прокурорът може да: 
[...] 
2. дава указания по разследването; 
[...] 
Чл. 199. (1) В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се 
произнасят с постановления. 
(2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за 
органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на 
органа, който го издава.“ 
[…] 
Чл. 207. (1) Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и 
достатъчно данни за извършено престъпление. 
(2) В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи производство от 
общ характер се образува по тъжба на пострадалия до прокурора и не може да се 
прекрати на основание чл. 24, ал. 1, т. 9. 
(3) Тъжбата трябва да съдържа данни за подателя и да е подписана от него. 
(4) При подаването на тъжбата не се дължи държавна такса. 
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[...] 
Чл. 212. (1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора. 
(2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на акта за първото 
действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествието и 
свързаните с него претърсване и изземване и разпит на очевидци, ако незабавното им 
извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства. 
(3) Разследващият орган, извършил действието по ал. 2, уведомява прокурора незабавно, 
но не по-късно от 24 часа. 
[...] 
Чл. 214. (1) Когато досъдебното производство се образува с постановление на 
прокурора, в постановлението се посочват: датата и мястото на съставянето му; органът, 
който го съставя; законният повод и данните, въз основа на които се образува 
досъдебното производство, и органът, който го е съставил. 
(2) Когато досъдебното производство се образува по реда на чл. 212, ал. 2, освен 
обстоятелствата по чл. 129 в протокола за първото действие по разследването се 
посочват законният повод и данните за извършеното престъпление.“ 
[...] 
Чл. 231. След окончателното приключване на разследването разследващият орган 
съставя заключение.“ 
[...] 
Чл. 233. (1) Когато установи, че са налице основанията за това, разследващият орган 
съставя заключение за прекратяване или спиране на наказателното производство. 
(2) В заключението по ал. 1 се посочват: престъплението, за което лицето е привлечено 
като обвиняем; основанията, поради които наказателното производство трябва да се 
прекрати или спре; датата и мястото на съставянето на заключението и името и 
длъжността на съставителя.“ 
[...] 
Чл. 234. [...] 
(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, 
прокурор от по-горестоящата прокуратура може да удължи срока по ал. 1 с не повече от 
четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от главния 
прокурор. 
[...] 
Чл. 235. След като състави заключението, разследващият орган незабавно изпраща 
делото на прокурора. 
[...] 
Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: 
1. в случаите на чл. 24, ал. 1; ал. 1 т. 1  
[...] 
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(3) Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се 
изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното 
юридическо лице, които могат да обжалват постановлението пред съответния 
първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа.“ 
[...] 
(9) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на 
наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от 
пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може 
служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. [...]. 
 
Семеен кодекс281

(3) Писменото съгласие в случаите на пълно осиновяване се дава във форма по образец, 
утвърден от министъра на правосъдието.

  
[...] 
Чл. 56. [...] 

282

Чл. 57. (1) По изключение осиновяване се допуска и когато родителят не е съгласен, ако 
той трайно не полага грижи за детето, не дава издръжка или го отглежда и възпитава по 
вреден за развитието му начин.

 
[…] 

283

Закон за закрила на детето

 
[...] 

284

Чл. 26. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и 
настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана 
институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално 
подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по 
административен ред.(2) Искането за мерките по ал. 1 пред съда се прави от дирекция 
"Социално подпомагане", прокурора или родителя пред районния съд по седалището на 
дирекция "Социално подпомагане". 
 

 
[...] 
Чл. 25. Може да бъде настанено извън семейството дете: 
1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права 
или чиито родителски права са ограничени; 
2. чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за 
детето; 
[...] 

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца285

                                                           
281 (отм.). 
282 Редакция към 2003 г. 
283 Редакция към 1994 г. 
284 Редакция към 2005 г. 
285 Редакция към 2006 г. 

 
[...] 
Чл. 37. Доставчикът разработва план за здравни грижи на детето, който е част от плана 
за грижи, осигурява задоволяването на здравните потребности на детето и установява 
правила за предоставяне на лекарства в институцията. 
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Чл. 38. Доставчикът осигурява участие на детето в образователния процес и подпомага 
неговата подготовка. 
[...] 
Чл. 45. [...] 
(2) Доставчикът е длъжен да осигури безопасна и сигурна среда за децата. 
 
Правилник за вътрешния трудов ред на Дом за деца и младежи с умствена 
изостаналост „Св. Мина”, с. Стража, общ. Търговище286

                                                           
286 От 31.08.2006 г. 

  
[...] 
II. Основни функции: 
1. Институцията извършва и предоставя на настанените лица и деца следните основни 
социални услуги: 
1.1. Битово устройване в наличната материална база в безопасна и сигурна среда (чл. 45, 
ал. 2 от НКССУД); 
[…] 
1.3. Поддържане на лична хигиена и хигиената на околната среда; 
[…] 
1.5. Разработва се план за здравни грижи на всеки настанен, като нуждите се 
преразглеждат на всеки 6 месеца от мултидисциплинарния екип (чл. 37 от НКССУД)[;] 
[…] 
2. Домът извършва и следните специфични социални услуги: 
2.1. Обучение за развитие на индивидуалните възможности; 
2.2. Обучение за общуване и живот в общността и обществото; 
2.3. Обучение за придобиване на трудови навици - самообслужване, бито [не се чете] в 
Дома и общността[;]  
2.4. Занимания за двигателно развитие и координация, фина моторика и [не се чете] 
укрепване - работа във физкултурен салон и сред природата[;] 
2.5. Осигуряване на участие на децата в образователния процес, там където е възможно 
и в подходящо заведение и среда – ПУ, училище за глухонеми с ресурсни учители и т.н. 
(чл.38 от НКССУД)[.] 
3. Специфични дейности по социализацията се извършват от служителите [не се чете] на 
настанените. Децата и лицата са подбрани индивидуално в пет [не се чете] на екипен 
принцип. 
3.1. Обучителната и корекционно[-]възпитателна дейност в по-голямата си част [не се 
чете] на програмите и указанията на МТСП, съобразени с индивидуалните възможности 
на всеки настанен. 
3.2. Индивидуалната работа се осъществява по индивидуални програми за [не се чете] на 
децата с умствени затруднения, изготвени от социалния работник, психолога и 
възпитателя. 
3.3. Изготвя се оценка на потребностите на децата въз основа на която се [не се чете] 
план за грижа, който се преразглежда от мултидисциплинарния екип на всеки 6 месеца 
(чл. 31 от НКССУД). 
 
III. Дневен режим на настанените 
[…] 
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[не се чете] 13.30 [ч.]– къпане на децата по групи, както следва: 
[п]онеделник - момичета IV-та и V-та група 
[в]торник – момчета IV-та и V-та група 
[с]ряда – III-та група 
[ч]етвъртък – II-а група 
[п]етък – I-ва група 
[…] 
4. Закрилата на децата се основава на принципа на зачитане и уважение на личността на 
детето в съответствие със Закона за закрила на детето. 
 
Закон за защита от дискриминация287

2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението 
преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения; 
[…]  

 
[...] 
Чл. 71 (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други 
закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред 
районния съд, с който да поиска: 
1. установяване на нарушението; 

(3) В случаите на дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица, 
организациите по ал. 2 могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, чиито права са 
нарушени, могат да встъпят в процеса като подпомагаща страна по чл. 218 от 
Гражданския процесуален кодекс. 
 
Граждански процесуален кодекс288

Чл. 233. Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко 
положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато 
отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение 
се обезсилва. 
 

 
[...] 

Закон за здравето289

Чл. 150. (1) При пациенти с установени психични разстройства, изпаднали в състояния, 
които представляват пряка и непосредствена опасност за собственото им здраве или 

 
[...] 
Чл. 86. (1) Като пациент всеки има право на: 
5. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние; 
[...] 
Чл. 148. Основни принципи при лечението на лица с психични разстройства са: 
1. минимално ограничаване на личната свобода и зачитане правата на пациента;  
[...] 
5. спазване на хуманитарните принципи и норми при осъществяване на лечебния процес 
и социална адаптация; 
[...] 

                                                           
287 Редакция към 2008 г. 
288 Редакция към 2009 г. 
289 Редакция към 2006 г. 
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живот или за здравето и живота на други лица, могат да се прилагат мерки за временно 
физическо ограничаване. 
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат само като предпоставка за създаване на условия за 
провеждане на лечението и не заместват активното лечение. 

(3) Вземането на мерки за физическо ограничаване се разпорежда от лекар, който 
определя вида на мярката и срока за прилагането й. Този срок не може да бъде по-дълъг 
от 6 часа. 

(4) Мерките по ал. 1 се осъществяват от предварително обучен за това персонал. 

(5) Видът на взетите мерки за физическо ограничаване, причините, наложили това, 
срокът за прилагането им, името на лекаря, който ги е разпоредил, и приложеното 
медикаментозно лечение се вписват в специална книга на лечебното заведение и в 
историята на заболяването. 

(6) Лицето, спрямо което са взети мерки за физическо ограничаване, трябва да бъде под 
постоянно наблюдение от лекар или медицинска сестра. 

(7) Видът и начинът за прилагане на мерки за физическо ограничаване се определят с 
утвърдените медицински стандарти. 

(8) Редът за прилагане на мерки за физическо ограничаване се урежда с наредба на 
министъра на здравеопазването съвместно с министъра на правосъдието. 

 
Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно 
физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства 
[...] 
Чл. 3. (1) Целта на мерките за временно физическо ограничаване е да се посрещне 
неочаквано възникнала потребност от сигурна и безопасна среда за пациента, която 
намалява риска от болестни преживявания и абнормно поведение. 
[...] 
Чл. 4. Мерките за временно физическо ограничаване се прилагат в лечебните заведения 
по чл. 149, ал. 1 от Закона за здравето, в които има структурирани помещения и обучен 
екип за осъществяването им.  
Чл. 5. [...] 
(2) Временното имобилизиране се осъществява в помещение, до което нямат достъп 
други пациенти. 
Чл. 6. [...] 
(2) Времетраенето на временното имобилизиране не може да надвишава два часа.  
[...] 
Чл. 8. Мярка за временно физическо ограничаване се взема при едновременното наличие 
на следните условия: 
1. установено психично заболяване; 
2. състояние на липса на самоконтрол над поведението под въздействие на болестните 
изживявания; 
3. пряка и непосредствена опасност от себенараняване и/или нараняване на околните; 
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4. липса на друго подходящо и възможно средство за предотвратяване на 
себенараняване и/или нараняване на околните.  
Чл. 9. (1) Мярка за временно физическо ограничаване се взема от: 
1. лекуващия лекар, а в негово отсъствие от заместващия го лекар; 
2. дежурния лекар, ако условията по чл. 8 са налице по време на дежурство.  
(2) С разпореждането си лекарят определя: 
1. мярката за временно физическо ограничаване и срока за прилагането й; 
2. медицинските сестри и санитарите, които ще осъществят мярката; 
3. вида и начина на наблюдение по време на прилагане на мярката и медицинските 
сестри, които ще осъществят наблюдението; 
4. лечението във връзка с прилагане на мярката, когато това е необходимо; 
5. медицинската сестра, която вписва в книгата по чл. 14 данните, свързани с 
разпоредената мярка.  
(3) Лекарят вписва в историята на заболяването: 
1. данните от оценката на моментното състояние на пациента; 
2. обстоятелствата, налагащи използването на мярка за временно физическо 
ограничаване; 
3. видът на взетата мярка за физическо ограничаване и срокът за прилагането й; 
4. имената на членовете на екипа, осъществили мярката; 
5. имената на медицинските сестри, водещи наблюдението; 
6. назначеното медикаментозно лечение; 
7. промените в състоянието на пациента; 
8. промените в медикаментозното лечение; 
9. дата, час, име и подпис. 
[...] 
Чл. 11. (1) Пациент, по отношение на който се прилага мярка за временно физическо 
ограничаване, се наблюдава периодично от лекаря, назначил мярката. Наблюдението се 
извършва минимум веднъж на час при временното изолиране и минимум веднъж на 30 
минути при временно имобилизиране.  
(2) Пациент, по отношение на който се прилага мярка за временно физическо 
ограничаване, се наблюдава непрекъснато от определените от лекаря медицински 
сестри, които се сменят на всеки час.  
(3) Наблюдението от медицинските сестри се осъществява чрез пряк визуален контрол 
или дистанционни средства при временно изолиране и край леглото на пациента при 
временно имобилизиране.  
(4) Осъществяващите наблюдението медицински сестри осигуряват посрещането на 
всички възникнали нужди на пациента.  
(5) При всяка промяна на състоянието на пациента наблюдаващата медицинска сестра 
уведомява наблюдаващия лекар, който вписва в историята на заболяването промяната в 
състоянието и евентуално приложеното лечение. 
[...] 
Чл. 13. (1) При прилагане на временно имобилизиране участват най-малко четири лица 
от терапевтичния екип, от които поне едното е с пол, еднакъв с този на пациента. (2) 
При временно имобилизиране контролът с ръце е предпочитан метод. 
(3) Механични средства, като каиши, ограничителни ризи и други се прилагат по 
изключение и при изчерпване на другите средства за овладяване на състоянието.  
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(4) Не се допуска използването на вериги, белезници и други остри и опасни средства, 
както и такива, които могат да причинят на пациента чувство за унижение. 
Чл. 14. В лечебно заведение, в което се прилагат мерки за временно физическо 
ограничаване, задължително се води книга по образец съгласно приложението. 
[...] 
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 150, ал. 8 от Закона за здравето. 
[...] 

8th General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 
1997 
[...] 
E. Means of restraint 
47. In any psychiatric establishment, the restraint of agitated and/or violent patients may on 
occasion be necessary. This is an area of particular concern to the CPT, given the potential for 
abuse and ill-treatment. 
The restraint of patients should be the subject of a clearly-defined policy. That policy should 
make clear that initial attempts to restrain agitated or violent patients should, as far as possible, 
be non-physical (e.g. verbal instruction) and that where physical restraint is necessary, it 
should in principle be limited to manual control. 
Staff in psychiatric establishments should receive training in both non-physical and manual 
control techniques vis-à-vis agitated or violent patients. The possession of such skills will 
enable staff to choose the most appropriate response when confronted by difficult situations, 
thereby significantly reducing the risk of injuries to patients and staff.  
48. Resort to instruments of physical restraint (straps, strait-jackets, etc.) shall only very rarely 
be justified and must always be either expressly ordered by a doctor or immediately brought to 
the attention of a doctor with a view to seeking his approval. If, exceptionally, recourse is had 
to instruments of physical restraint, they should be removed at the earliest opportunity; they 
should never be applied, or their application prolonged, as a punishment. 
The CPT has on occasion encountered psychiatric patients to whom instruments of physical 
restraint have been applied for a period of days; the Committee must emphasise that such a 
state of affairs cannot have any therapeutic justification and amounts, in its view, to ill-
treatment. 
[...] 
 
 
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 
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127. Ние, БХК, претендираме правото да подадем жалба в/ от името на А. Й. в 
качеството й на изоставено290 и погубено от властите дете с ментални 
увреждания, защото, ако ние не водим дело пред Съда от/ в нейно име, никой не 
би го направил291

 

 и злоупотребата с живота й би останала непризната и 
безнаказана. А., в качеството си на едно от най-уязвимите човешки същества на 
света – институционализираните деца 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, лишени от близки и 
общност, като А. БХК действа като заместител на липсващата защита, която 
близките биха били за детето. Това е в обществен интерес.  

128. Обществото, както на национално, така и на пан-европейско 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 А. Ако Съдът не признае това право на БХК, значи, да остави властите 
да се възползват от това, че са разрушили уязвимия човек, който е бил в ръцете 
им и който, освен живот, няма и близки. Не това е духът на Конвенцията.  

 
129. Целите на Конвенцията изискват да се признае правото на БХК да потърси пред 

Съда отговорност на властите за малтретирането и погубването на детето А. 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.  
 

130. В обществен интерес е да бъде разгледано делото на А. 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 А. Стотици такива европейски деца умират, по нечовешкия начин, по 
който е загубила здравето и живота си А. Това трябва да спре. Без произнасяне на 

                                                           
290 А. е изоставена от майка си при раждането (пара 15 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.  

291 Майката на А., която я е изоставила при раждането й, никога не е проявявала и минимален интерес към 
живота или смъртта й в институцията. Не и когато бруталният случай нашумява през 2006 г. в 
местните и националните медии (пара 39, 43 и бел. под линия 49 от Фактите). Не и когато завеждането 
на настоящето дело от БХК нашумява в националните медии (пара 124 от Фактите). 
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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.  
 

131. Относно пригодността на БХК, тъкмо ние да изиграем ролята на обществен 
представител (в името) на А. 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. В сферата на правата на институционализираните деца с увреждания 
БХК има ресурс и принос, сравними с каквито никоя друга национална 
организация не притежава. Този статус на БХК е признат по изключителен начин 
от националните 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.292

 

 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 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. 

132. След като БХК инициира производството по случая на А. пред Съда, ПРБ 
публично призна неефективността на разследването и благодари на БХК за това, 
че извадихме наяве грешките им.293

                                                           
292 Вж. пара 112 и 124 от Фактите.  
293 Вж. пара 124 от Фактите. 

 Въпреки позиционирането на БХК по този 
начин повече като безкомпромисен критик, отколкото като партньор, ПРБ, 
включително с личното съдействие на главния прокурор, продължи 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 
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правозащитна роля на БХК. Би било абсурдно Съдът да откаже това на БХК и да 
се покаже пред обществото на държавите-членки, като по-ригиден и 
консервативен от българската прокуратура.  

 
133. Не би било разумно също така, Конвенцията да бъде тълкувана от Съда като по-

ограничаваща от българския закон правото на БХК да защитава А. 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. 

 
134. Що се отнася до възможностите, които имаше вътрешноправната система на 

държавата-ответник да „поправи” (разбира се, смъртта на детето е непоправима, 
но бе възможно да бъде постигната справедливост за нея, в полза на обществото и 
други деца, доколкото А. вече не може да я получи, нито има близки, които я 
търсят) нарушенията в случая, големи такива й бяха дадени и тя ги пропиля. 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 не се случи.294

 

 Сега 
Съдът е в положението на ПРБ. Той може да се 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. 

135. Съдът има инструментариума да признае правото на БХК да води пред него дело 
в/ от името на А. 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.  

 
136. 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 с увреждания, включително случая на 
А., наред със стотици други случаи на конкретни деца. 

 
137. Исканата от нас еволюция на Конвенцията има фундамент в практиката на Съда. 

В този смисъл, ние не искаме революция. Когато има практически пречки пред 
                                                           
294 Вж. пара 114 - 119 от Фактите и пара 232-237 от Правото.  
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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.295

 

  

138. Съдът може да признае А. за жалбоподателка, а БХК за неин ad hoc правен 
представител. Алтернативно, БХК може да бъде признат за жалбоподател, като 
непряка жертва.  

 
139. 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.296

 

 А., на възраст - 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 
гъвкавост при преценката на правото на жалба на единствения субект, който може 
и желае да действа от/ в името на тази жертва - БХК. 

140. 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 А. става въпрос за 
правата на детето по член 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. Само за пример, водещ национален журналист в 
сферата на правосъдието нарича в заглавие прокурорите, занемарили делото на 
А., „чудовища в тоги”.297

 
По същество 

 
II.1 

 И действително, случаят е чудовищен – както от гледна 
точка на допуснатото разрушаване на детето, така и от гледна точка на 
разследването, недовело до никакви последици за никого, нито до разкриване на 
истината за станалото. Такова 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.   

                                                           
295 Вж., например, делото X и Y срещу Холандия. 
296 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). 

Член 2 ЕКПЧ – материален аспект 
 

297 Вж. Приложение № 47, достъпно и на: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2012/05/18/1830163_gumena_dusha/?sp=1#storystart 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2012/05/18/1830163_gumena_dusha/?sp=1#storystart�
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141. Твърдим, че детето А. е жертва на две отделни нарушения на правото й на 
живот, в неговия материален аспект. 

 
1. Грубо лишаване от базисна човешка и професионална грижа, причинил на 

детето самоубийствено автодеструктивно поведенческо разстройство, 
довело до смъртта му. Грубо лишаване от базисна грижа, довело до 
недохранване на детето, като допълнителен фактор за смъртта.  

 
142. Твърдим, че властите са отговорни за лишаване на А. от дължима човешка и 

професионална грижа, толкова тежко, че води до смъртта й – посредством 
довеждането й, кумулативно, до а) такова ментално състояние, че тя да може да 
компенсира страданието си от липсата на грижа единствено по инфантилен 
саморазрушителен начин, чрез поглъщане на нехранителни материи – 
поведенческо разстройство пика; и б) такова интензивно душевно страдание, че, 
провокирано от него, детето се саморазрушава посредством пика фатално.  

 
143. А. е отглеждана по болестотворен начин в институция, непригодна да посрещне 

специалните й потребности от човешко внимание и специализирано обгрижване, 
в качеството й на уязвимо дете с изоставане в развитието. Детето е тежко 
неглижирано при държавното отглеждане в „дом” по начин, че остава фиксирано 
в такава ранна фаза на развитието си, в която може да компенсира фрустрацията и 
душевната си болка единствено по инфантилен орален път - посредством 
противоестествено поглъщане на нехранителни материи, в опит да запълни 
въпиещата вътрешна празнота, причинена от липсата на адекватно обгрижване.   

 
144. На второ място, веднъж докарана и държана посредством тежка занемара от 

властите в такова инфантилно състояние, с разстроено хранително поведение, А. 
е подложена посредством грубо, системно, институционализирано пренебрегване 
на тежко, продължаващо страдание, опитът за компенсиране на което с 
автодеструктивния орален механизъм пика я убива.  

 
145. Смъртта е пряко следствие от пика.298 Пика се дължи на тежката, целоживотна 

душевна занемара на детето в институциите, в които е отглеждано.299 Смъртта се 
дължи на институционализираното психическо неглижиране на детето и за него 
отговаря държавата.300

 
 

146. Молим, Съдът да вземе предвид по този пункт и подробните ни съображения, 
развити по-долу по Член 3 и Член 8

 

, относно тежкия дефицит на базисно 
внимание и човешка грижа, който е търпяла, с пагубни, смъртоносни последици, 
А. 

147. В допълнение, детето е неглижирано физически по начин, че е доведено до 
състояние на патологично недохранване (кахексия).301

                                                           
298 Вж. Приложение № 27, стр. 18. 
299 Пак там, стр. 17-18. 
300 Пак там, стр. 18. 
301 Вж. пара 28, 34, 47, 48, 66, 70, 74, 86, 90, 100, 101 от Фактите. 

 Това патологично 
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състояние също е фактор за смъртта.302

 

 Ако детето не беше недохранено и 
организмът му – съответно отслабен, то щеше да има шанс да оцелее от 
натравянето вследствие разложението на погълнатите от него предмети.  

148. Молим, Съдът да признае, че грубата, системна, институционализирана 
занемара на душевното и физическото здраве на А. в ръцете на държавата е 
нарушение на правото й на живот, защото пряко води до смъртта й чрез 
причиняване на тежкото й разстройство пика и болестното състояние кахексия. 
Налице е нарушение на Член 2, в неговия материален аспект.   
 

2. Грубо лишаване от базисна човешка грижа, довело до фактическото 
допускане да се реализира на практика фаталното самоувреждане на А.  

 
149. В допълнение, властите отговорят и за второ нарушение на материалния аспект 

на Член 2, което се състои в непредотвратяване на практика на поглъщането на 
предмети от детето, което води до смъртта му. Властите отговарят за тежка, 
системна липса на внимание към детето, довела до това, то да има възможност, на 
практика, в продължение на месеци или години да поглъща боклуци, които 
накрая, с разложението си, причиняват отравянето на организма му и смъртта му, 
без някой от „обгрижващите” го да види това и, още по-малко, да го спре. Тази 
огромна занемара на детето, състояща се в институционализирана липса на 
наблюдение, пазене и превенция, съставлява пасивно причиняване на смъртта на 
детето, чрез бездействие. Тя е второ, отделно нарушение на материалния аспект 
на Член 2.  

 
II.2 

150. Твърдим, че детето А. е жертва на редица отделни нарушения на правото й да не 
търпи нечовешко отнасяне, в частност, правото на неприкосновеност на 
душевната и телесната й цялост, в неговия материален аспект. 

Член 3 ЕКПЧ – материален аспект 
 

 
1. Налице е грубо лишаване на детето от базисна, жизненонеобходима човешка и 

професионална грижа, довело до тежко задълбочаване на психичноздравните 
проблеми на А. и до изживяване от нейна страна на дълбоко, трайно душевно 
страдание, породило у нея тежка форма на автодеструктивното разстройство 
пика, довело я до тежко самоувреждане посредством поглъщане в 
продължителен период от време на големи количества едри и груби предмети. 
Начинът, по който детето е системно лишавано от базисна грижа и внимание в 
институциите на държавата-ответник, води до тежко накърняване на неговия 
интегритет, както душевен, така и физически. За тази нечовешка депривация 
от жизненоважни мерки за съхранение отговаря държавата, която е държала 
детето в патогенна институция.  

 
151. Детето е подложено на тежък дефицит на рудиментарно човешко внимание и 

грижа. В още по-голяма степен, то е подложено на груб дефицит на 
жизненоважна за него квалифицирана, специализирана грижа, която единствено 

                                                           
302 Вж. пара 74, 86, 90, 100 от Фактите. 
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би могла да му помогне да превъзмогне вродената си увреда.303 Тези 
институционални лишения са му причинили тежко страдание, довело до сериозно 
поведенческо разстройство и произтекло от него интензивно самоувреждане. 
Разстройството пика на А. се дължи на болестотворната й занемара в 
институциите, отговорни за нейното психофизическо здраве и оцеляване. 
Поглъщането на предмети е средство за самоуспокояване на детето - за 
компенсиране на психологическия му глад и болезнени усещания за празнота, 
тревожност и несигурност, породени от липсата на адекватна грижа от 
родителски тип. А. е изпитвала трайно интензивни негативни емоции, последица 
от лошото отглеждане и неглижиране в институциите на държавата-ответник. 
Резултатът от тях е пика.304

 

 Пика е разстроено състояние, еквивалентно на 
нарушеност на психофизическата цялост на потърпевшето дете. 

152. Грижата за психичното здраве на А., в това число, душевния й интегритет, е 
систематично пренебрегвана и занемарявана.305 Персоналът е неквалифициран, 
работи без супервизия и без екипна организация.306 Няма оценка на реалните, 
индивидуални потребностите на детето – няма, съответно, адекватен 
индивидуален план за грижи.307 Липсва индивидуализирана, съответна на 
потребностите му грижа; липсва адекватен човешки, средови и организационен 
ресурс за отдаването на такава.308

 
 

153. Детето е третирано като обект и подлагано на безогледно, стресогенно вземане 
на засягащи го решения, без обосновка и щадящ го процес (като преместване в 
друга група, хоспитализация без придружител)309. Тези внезапни, неконсултирани 
действия представляват рисково, травмиращо детето поведение. Те съставляват 
негово психологическо малтретиране.310

 
  

154. При все че на персонала е добре известна потребността на А. от мокрене и 
миене, за да възстановява душевния си баланс, този елементарен и нищо не 
струващ способ за утеха не се осигурява адекватно на детето. То се къпе веднъж 
седмично „по график”.311 Налага се детето да се самоунижава, като се цапа със 
собствените си изпражнения, за да получи по-чест достъп до миене.312 Това 
персоналът отлично съзнава, но бездейства да поправи.313

 

 Нещо повече, съдейки 
от показанията на служителите, те не съзират нищо за поправяне.  

                                                           
303 Вж. Вж. Приложение № 27, стр. 12-15, пара 2, стр. 19-20 и доводите, изложени по-долу в подкрепа на 

твърдението ни за нарушение на Член 8. 
304 Вж. Приложение № 27, стр. 10.  
305 Пак там, стр. 11. 
306 Пак там, стр. 7. 
307 Пак там, стр. 8.  
308 Пак там, стр. 13-14.  
309 Пак там, стр. 9. 
310 Пак там, стр. 9.  
311 Вж. пара 22 и 55 от Фактите. 
312 Вж. Приложение № 27, стр. 10. 
313 Вж. пара 59 и 70 от Фактите. 
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155. Грижата за А. в „дома” е лоша, стресогенна, вредна – без сигурен, постоянен 
възрастен, който да е отдаден на нейните потребности, от какъвто има жизнена 
нужда, за да оцелее, всяко дете.314 Такава „грижа” води до психични разстройства 
и е особено опасна за дете с вродена увреда, като А.315 А. е била подложена на 
перманентно изоставяне поради работата на персонала на смени и с дълги 
отпуски. Тя е грубо изоставена и при хоспитализацията й без придружител, като 
последиците от това са тежки. Причинен й е интензивен стрес - дистрес, налагащ 
специални мерки за овладяване.316 Този дистрес обаче, в действителност, става 
повод за още по-тежко, физическо малтретиране на детето от страна на 
болничния персонал посредством връзване с цел имобилизация.317 Това води до 
нарастване на емоционалното страдание на детето до поведенческа криза.318 
Имобилизирането е физическо малтретиране, а липсата на психологически 
обгрижващ възрастен е психическо малтретиране – фрустриране на базисната 
психологическа потребност на детето от сигурност.319 Това третиране е пълен 
антипод на действията, които елементарната човечност предполага в подобен 
случай на мъчещо се дете, както и на изпитаните прости способи за успокояване 
на конкретното дете, като мокренето.320 Това третиране е дотолкова силно 
стресогенно, че да предизвика патологична реакция на прекомерно страдание – 
тежка емоционална травма.321

 
  

156. А. е изпаднала в криза и при краткото си изоставяне от придружителя - санитар 
при предходната й хоспитализация.322 Неквалифицираността и безотговорността 
на този придружител – санитар, както и несанкционирането му от страна на 
ръководството на „дома” са пропуски, симптоматични за общото ниво на 
занемара на детето в институциите, които по силата на документите, издадени от 
специалисти на самата държава-ответник, му дължат 24-часово внимание.323

  
 

157. Третирането на А. от страна на болничния персонал, в частност, пропускът да се 
поиска придружител от дома на основание, че имало достатъчен болничен 
персонал, е безогледно на особените потребности и уязвимост на детето и има 
пагубни последици за него.324 Пропуск е и, че няма психолог или специално 
обучен социален работник, който да оцени индивидуалното състояние на детето и 
да участва в планирането на болничните грижи за него.325

                                                           
314 Вж. Приложение № 27, стр. 12-13, 18-19 и доводите, изложени по-долу в подкрепа на твърдението ни за 

нарушение на Член 8. 
315 Вж. Приложение № 27, стр. 12-13. 
316 Пак там, стр. 14. 
317 Вж. Приложение № 27, стр. 15.  
318 Пак там, стр. 14-15. 
319 Пак там, стр. 16. 
320 Пак там, стр. 15. 
321 Пак там. 
322 Пак там, стр. 15. 
323 Пак там, стр. 16. 
324 Пак там, стр. 15. 
325 Пак там, стр. 16. 

 Неучастието на 
специалист по детско психично здраве в изготвяне на индивидуалния план за 
лечение на детето в болницата води до това, че в последния не се признава и 
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отразява базисната потребност на детето от психологическа сигурност.326 
Пропуск е и бездействието на болничния персонал да консултира състоянието на 
детето с психиатър – проява на сериозно неглижиране.327

 
 

158. Освен за тежкия си пропуск да прояви инициатива да осигури придружител на 
детето в болницата, персоналът на дома отговаря и за бездействието да посети 
детето там, да се поинтересува от състоянието му и да съобщи на болничния 
персонал с какви средства може да го успокоява, като мокренето. Тези 
бездействия са на фона на ясното съзнание на служителите на дома за това, как 
зле се отразява на детето дори кратковременно изоставяне.328 Тези бездействия са 
дефицит не просто на професионална грижа, за каквато също персоналът на 
„дома” няма капацитет; те са дефицит на базисно човешко отношение и акт на 
явно занемаряване.329

 
 

159. Тази малтретираща, лоша „грижа” от страна на болничния персонал и на 
персонала на дома при хоспитализацията на А. съставлява и сама по себе си акт 
на нечовешко, алтернативно, унизително отнасяне спрямо детето. Още по-важно, 
бездействията на персонала на дома във връзка с хоспитализацията на А. са 
симптоматични за цялостното малтретиране посредством пренебрегване на детето 
в тази институция,330

 

 което му причинява разстройството пика и което съставлява, 
тежко, продължавано нарушение на Член 3.  

160. Институционалното отглеждане само по себе си е документирано 
противопоказно за А., но властите са продължили да подлагат детето на него до 
преждевременния край на живота му.331 Липсата на постоянна родителска фигура 
е структурен порок на институционалната „грижа”, който води до личностови и 
поведенчески разстройства. Институцията е болестотворен фактор.332 А. е нейна 
жертва.333

 
 

161. Именно лошата институционална грижа за детето е довела до пика, като проява 
на страдание.334 Пика се дължи на психологическа депривация и занемара на 
детето в ръцете на държавата-ответник.335 Симптоматично за пренебрегването на 
детето като цяло, това тежко разстройство на А. е незабелязано от институциите, 
въпреки претенциите им за денонощно наблюдение на детето.336

 
   

162. Болестотворната, депривираща институционална среда е провокирала у детето 
дистрес, който то компенсира чрез защитен механизъм, самият той също продукт 

                                                           
326 Пак там. 
327 Пак там, стр. 15. 
328 Вж. пара 59 от Фактите. 
329 Вж. Приложение № 27, стр. 15-16. 
330 Пак там, стр. 15. 
331 Пак там, стр. 11.  
332 Пак там, стр. 12. 
333 Пак там, стр. 13. 
334 Пак там, стр. 17. 
335 Пак там, стр. 18. 
336 Пак там, стр. 17-18. 
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на регрес, предизвикан от тежката среда.337 Средата е причинила на детето тежка 
психична травма – травма, множествена, комплексна, хронична.338 Тежко 
изразената пика на А. е кулминация на продължителен болестен процес, 
предизвикан от дългогодишното пребиваване на детето в институционална – 
патогенна, среда.339

 
  

163. Самата вредоносна институционализация на детето съставлява накърняване на 
правото му на неприкосновен личен душевен и физически интегритет и на 
свобода от нечовешко (пасивно) малтретиране. Институцията доуврежда детето, 
като болезнено го лишава от жизненонеобходимите му грижи, с което му 
причинява тежко и дълготрайно страдание. На тази системна фрустрация се 
дължи поведенческото разстройство на детето. Автодеструктивното му поведение 
е форма на защита срещу тежко агресиращите го дефицити на институционалната 
среда. Тази среда е обрекла детето на страдание и саморазрушаване, като го е 
лишила от жизненонеобходимата му човешка връзка. Не само не е осигурен човек 
за връзка. Дори на концептуално равнище държавата не признава необходимостта 
да направи това. Не само не е посрещната базисната потребност на детето. 
Държавата дори не отчита тази потребност и императива тя да бъде посрещната, 
за да има детето шанс да живее. Това дете не получава шанс да живее и страда 
мъчително, в изолация, докато, закономерно, не умира в пряко следствие от това 
мъчение. Това се дължи на институцията, каквато я е създала държавата – 
безогледна, бедна, човекорушаща.340

 
  

164. Молим, Съдът да вземе предвид по този пункт и подробните ни съображения, 
развити по-долу по Член 8

 

, относно лошото качество на обгрижването в дома и 
произтичащия от него тежък дефицит на базисно внимание и човешка и 
професионална грижа, който е търпяла, с пагубни последици, А. 

165. Животът на А., преминал в самотно клатене в един ъгъл и в съзерцание на 
маховете на примитивна самоделна люлчица,341

 

 е континуум от страдание в 
пустота, кулминирал в саморазрушението й чрез постепенното, многомесечно 
поглъщане на килограми боклуци. Това нечовешко пасивно малтретиране на 
детето в ръцете на властите съставлява тежко, продължавано нарушение на 
материалния аспект на Член 3. Молим, Съдът да установи отговорността на 
държавата-ответник за него.  

2. Грубо лишаване от базисна човешка грижа, довело до фактическо допускане, 
на практика, на пагубното самоувреждане на А. посредством поглъщане на 
много голямо количество едри боклуци.   

 
166. Налице е тежък дефицит на жизненонеобходимо внимание спрямо детето, 

поради което не е предотвратено да се реализира на практика поглъщането на 

                                                           
337 Пак там, стр. 19-20. 
338 Пак там. 
339 Пак там, стр. 18.  
Вж. Приложение № 27, стр. 19.  
341 Вж. пара 18, 30, 34, 59, 62, 69 и 70 от Фактите. 
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предмети от него, с което е нарушена психофизическата му цялост. С други думи, 
персоналът на институциите, в които то е пребивавало – на първо място, дома, 
както и болниците – е отговорен за грубо пренебрегване на детето, в резултат на 
което А. е поглъщала предметите, без да бъде забелязана от никого или, поне, без 
да бъде спряна. Това пасивно допускане на самоувреждането на детето съставлява 
на отделно основание нарушение на Член 3. То представлява бездействие да се 
окаже жизненонеобходима помощ на детето под формата на превенция на 
неговото автодеструктивно разстроено поведение. С това бездействие властите 
пасивно накърняват душевно-телесния интегритет на детето, като го подлагат на 
нечовешко отнасяне, състоящо се в липсата на забелязване и възпиране на 
неговото саморазрушение от мъка. Молим, Съдът да установи и това нарушение 
на Член 3.   

 
3. Кахексия /недохранване/ 

 
167. Детето А. е малтретирано и като е доведено, чрез тежка, системна занемара, до 

състояние на болестно недохранване. 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 вродената му увреда. Вместо това, тези 
институции рушат тялото му, освен душата му, като го подлагат на недохранване, 
до степен да го доведат до болест. Молим, Съдът да установи и това 
малтретиране, като нарушение на правото на А. да не търпи нечовешко отнасяне. 
 
4. Физическа имобилизация (връзване за легло)  

 
168. Отделно нарушение на Член 3 съставлява и това, че А. е била непрекъснато 

вързана (фиксирана) към леглото в продължение на 7 денонощия342 при престоя 
си в болницата, където умира.343 Връзването на дете с ментални затруднения с цел 
контрол посредством имобилизация е нечовешко третиране. Това третиране е още 
по-интензивно нечовешко, когато такова дете вече е в състояние на дистрес 
поради лишаването му от фундаментална грижа – присъствие на познат 
възрастен, в ситуация на физическо страдание в чужда обстановка344. Още повече 
това е така, когато става въпрос за 2-годишно дете, каквато е тогава 
психологическата възраст на А.345

 

 Още повече, когато имобилизацията е 
непрекъсната, денонощна, в продължение на една седмица. Такава имобилизация 
съставлява изтезание.   

169. Имобилизирането на детето е физическо малтретиране.346 То води до нарастване 
на емоционалното му страдание до поведенческа криза.347

                                                           
342 Вж. пара 39 от Фактите. 
343 Вж. пара 39, 40, 63, 73, 91 и 93 от Фактите.  
344 Детето е „буйствало” именно вследствие този дистрес. Той е причинен от попадането му в непозната 

среда в болницата, без никой от дома да го придружава или дори посети. Вж. Приложение № 27, стр. 
15-17. 

345 Вж. Приложение № 27, стр. 8 
346 Пак там, стр. 15.  
347 Пак там, стр. 14-15.  

 То е дотолкова силно 
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стресогенно, че да предизвика патологична реакция на прекомерно страдание – 
тежка емоционална травма.348

 
  

170. Връзването на А. не е с лечебна цел.349 Разпитаните по делото лекари 
еднозначно свидетелстват, че А. е била фиксирана заради нейното „буйство”.350 
Те обаче не твърдят, че е имало риск детето да се самонарани. Възможен риск е 
било само „буйстващото” дете да премахне системите си. Фиксирането му, обаче, 
с цел предотвратяване на това, не е било медицински необходимо. Това е така, 
защото детето е могло да бъде успокоено с известни на персонала на дома, 
изпитано ефективни психологически мерки, като миене с вода, разтриване и др.351

 

 
Никакви подобни опити за нормализиране душевното състояние на детето и, 
съответно, превенция на евентуалното саботиране от негова страна на лечението 
му не са направени. В никой момент детето не е било посетено от познат човек от 
персонала на дома, който да помогне за успокояването му, вместо то да бъде 
връзвано.  

171. Бездействието да се направи дори и минимален опит за успокояване на детето с 
адекватни, психологически методи – по щадящ го и съответен на потребностите 
му начин, прави невъзможно да се приеме, че процесното връзване е било 
необходимо от каквато и да било гледна точка, още по-малко, медицинска. 
Доколкото не е опитана никоя от наличните човечни алтернативи, това връзване е 
произволно и без оправдание. Член 3 изисква да се потърси най-малко 
интрузивното средство за предотвратяване на самонараняване от страна на 
затворник.352

 

 Още повече това е така, когато става въпрос за много малко, много 
уязвимо дете, което е болничен пациент и което дори не заплашва да се 
самонарани.   

172. Липсата на медицинска необходимост от процесното връзване е видна и от 
факта, че то не е предписано от психиатър. Лекарите в болницата в никой момент 
не са се консултирали с психиатър по който и да било въпрос на състоянието на 
А., в това число нейното „буйство” и физическо имобилизиране.  

 
173. Доколкото връзването на детето не е предписано от психиатър, от него няма 

психиатрична медицинска необходимост. Следователно, от него няма никаква 
медицинска необходимост, защото имобилизирането по българския закон може 
да е обусловено само от психично разстройство.353

                                                           
348 Пак там, стр. 15. 
349 Съгласно досегашната практика на Съда фиксиране с терапевтична цел не е нарушение на Член 3.  
350 Вж. пара 39, 40, 73 и 93 от Фактите. 
351 Вж. Приложение № 27, стр. 5, 6 и 10. 
352 Така, имплицитно, Съдът по делото Julin v. Estonia, пара 127. 
353 Диагнозата й „шизофрения” е неадекватна – вж. Вж. Приложение № 27, стр. 9 

 Евентуалната 
квазимедицинска необходимост би могла да бъде, хипотетично, само 
необходимост да се предотврати детето да изтръгне системите си и да напусне 
леглото. Но това не е необходимост от връзване, тъй като тази цел е постижима 
другояче. А именно – като се помогне на детето да намери успокоение с 
психологически средства, каквито е имало на разположение и това е било 
известно на персонала на дома.  
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174. Фиксирането на А. 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). По делото е установено, че 
детето е било вързано непрекъснато, нощем и денем, през цялото време на 
престоя си в болницата преди операцията, след която изпада в кома – това значи, 
в продължение на една седмица.354

 
 

175. Нарушени са и редица други норми на ЗЗ и Наредбата. Нарушено е изискването 
ограничаването на личната свобода да бъде минимално и да зачита правата на 
пациента (Член 148, т. 1 ЗЗ). Връзването трае 7 денонощия без прекъсване и 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). Държането непрекъснато вързано на дистресираното, боледуващо дете в 
продължение на денонощия, не е минимално ограничение и не зачита правото му 
на свобода от нечовешко/ унизително отнасяне; още по-малко е хуманно.  

 
176. 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). А. не е била в такова 
опасно за себе си състояние. Тя е „буйствала”, както буйства дете – „хапе, щипе, 
блъска”355

 

. Още по-малко тя е била опасна за другиго. Не е установено по делото 
да е спазено изискването за постоянно наблюдение от лекар или медицинска 
сестра (Член 150, ал. 6 ЗЗ). 

177. 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 2-
годишно (на психологическа възраст) дете в чужда обстановка, непрекъснато в 
продължение на една седмица, 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. 

 
178. Не е установено по делото да е спазено изискването имобилизация да се прилага 

само в структурирано помещение и от обучен за това екип (Член 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 (Член 5, ал. 2 от 
Наредбата).  

 

                                                           
354 Вж. пара 39, 40, 63, 73, 91 и 93 от Фактите.  
355 Вж. пара 86 от Фактите.  
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179. Нарушено е изискването имобилизация да се прилага само когато липсва друго 
подходящо и възможно средство за предотвратяване на себенараняване и/или 
нараняване на околните (Член 8, т. 4 от Наредбата). Както се каза, А. е могла да 
бъде успокоена с изпитано ефективни психологически мерки, каквито дори не са 
били опитани. И други норми на Наредбата са нарушени или от делото не се 
установява да са спазени, като Член 9, Член 11, Член 13 и Член 14.356

 
  

180. 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 
наложителност357 (каквато всъщност изначално не е имало). За връзването 
разбираме само от думите на разпитаните лекари, които говорят за него като за 
подразбиращо се от само себе си и естествено, ненуждаещо се от специално 
оправдание; причините, които те сочат за това връзване, са минималистични – 
общо казано, „буйство”, без детайли358

 

. Явно, за тези лекари е рутина да връзват 
„буйни” деца, без да съобразяват какво им причиняват с това. 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 остане вързано 
през целия си престой в болницата преди операцията, т.е. в продължение на 7 
денонощия, без прекъсване. 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, и още по-малко – дали има по-щадящи начини да бъде 
умиротворено то.  

181. В практиката си досега Съдът е намирал, че имобилизирането съставлява 
нарушение на Член 3, ако е продължително;359 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.360 Във всички тези случаи 
става въпрос за имобилизиране на зрели хора, някои от които психически 
здрави361 и някои от които с агресивно поведение (затворници, т.е. извършители 
на престъпления)362

 
.  

182. 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, 

                                                           
356 Вж. Вътрешно законодателство, стр. 43-44. 
357 По делото Julin v. Estonia Съдът взема предвид тези обстоятелства, като преценява правомерността на 

фиксирането на жалбоподателя. 
358 По делото Julin v. Estonia Съдът взема предвид като укоримо обстоятелство ‘the summary nature of the 

reasons given for the applicant’s placement in the restraint bed, the even more concise remarks on the 
necessity to continue the use of this measure of restraint […]’ (para 127).   

359 Девет часа в restraint bed по делото Julin v. Estonia. Седем дни без прекъсване с белезници по делото 
Kucheruk v. Ukraine. Десет часа с restraint belts по делото Wiktorko v. Poland. 

360 Вж. посочените в предходната бел. под линия дела.  
361 Julin v. Estonia; Wiktorko v. Poland. 
362 Kucheruk v. Ukraine; Julin v. Estonia. 
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което живее в институция и през целия си живот не получава адекватна човешка 
грижа от родителска фигура363 или от когото и да било, и което в последните 
месеци или дори години от живота си страда чрезмерно от липсата на такава 
грижа, до степен че развива тежко поведенческо разстройство - пика, вследствие 
което смъртоносно самоуврежда тялото си364

 
II.3 

. Още повече е нарушение 
връзването на такова дете в продължение на денонощия в чужда среда, сред 
непознати, без нито едно познато лице. 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.  

Член 2 и 3 ЕКПЧ – процедурен аспект 
 

183. Следствието за смъртта на А. и нейното предхождащо я нечовешко страдание, 
симптом на което е поглъщането на огромното количество предмети от детето, е 
неадекватно. То е белязано от редица сериозни пропуски и пороци. Не е пълно, не 
е задълбочено, изкривено е, не довежда до никакъв резултат. Най-вече, не е 
установен основният факт относно смъртта, респективно, нечовешкото пасивно 
малтретиране на А.: как е допуснато разрушителното поглъщане на предмети от 
детето и, съответно, кой отговаря за него. Не е установено дори кога и къде е 
станало това поглъщане. Нещо повече, и това е фрапантно – прокуратурата 
изобщо не разследва този въпрос. Вместо това властите нормализират 
убийственото поглъщане – те приемат, че деца „с такива заболявания” естествено 
правят това. Отказът въобще да се разследва защо, как и по чия вина детето е 
(страдало дотам, че е) погълнало нечовешката маса вещи, разрушила психо-
физическата му цялост и причинила смъртта му, съставлява особено тежко 
нарушение на процедурните задължения на държавата-ответник по двете най-
фундаментални разпоредби на Конвенцията – то съставлява нормализиране на 
тези нечовешки страдание и смърт, като естествени, присъщи на съдбата на 
детето, с което държавата ефективно отрича правата му по Член 2 и Член 3 да 
живее и да е свободно от мъчение. 

Нарушения на процедурните задължения за ефективно разследване, съответно, по 
Член 2 и Член 3: четири самостоятелни нарушения  

 

 
184. Отказът да се разследва допускането на поглъщането е на две нива. Първо, 

властите не разследват как и от кого детето е било доведено до това, да се чувства 
по начин, да има потребност да гълта бруталните количества боклуци в 
продължение на (поне) месеци. С други думи, властите не разследват 
причиняването на интензивното ментално страдание на детето, принудило го да 
руши тялото си като компенсация за липсващата му грижа. Второ, властите не 
разследват фактическото, физическо допускане на самото поглъщане – кой и как е 
позволил това да се случва на практика, без дори да го забележи, още по-малко 

                                                           
363 Вж. Приложение № 27, стр. 11, 12, 13, 19 и 20. 
364 Пак там, стр. 19-20. 
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спре, в продължение на (поне) месеци. Всеки от тези два отказа съставлява 
съответно нарушение на процедурните задължения на държавата и по Член 2, и 
по Член 3. В този смисъл, твърдим, че са налице четири самостоятелни 
нарушения на задълженията на държавата-ответник да разследва. 

 
185. По-долу открояваме конкретни пороци на следствието: 

 
186. След като получава сигнала за смъртта на А. на 02.10.2006 г. РПУ – Търговище 

не уведомява прокуратурата. Вместо това започва „проверка”. Тази първоначална 
реакция на властите е дефицитна. Това частично се признава години по-късно от 
тях. През 2012 г. С. П., директор на Областна дирекция на МВР – Търговище, в 
интервю за БНТ признава: „Проблемът [...] е, че тогава е започната от начало 
предварителна проверка, а не е започнато дознание. И проблемът е, че се 
касаеше за някакъв вид телесна повреда.”365 Това изявление, особено във втората 
си част, е симптоматично за подхода на властите, белязал разследването от 
самото му начало – невнимание и неоценяване на случилото се. В действителност, 
никога не се е касаело за телесна повреда,366 но полицейският началник не е 
вникнал, дори когато случаят е обект на публичност на национално равнище.367

 
  

187. На 04.10.2006 г. – цели два дни след сигнала, когато служители на РПУ – 
Търговище посещават болницата, те, вместо да поискат да им се предоставят 
предметите от тялото, приемат твърдения от инспекторката от ДПС 
(документирано от ДАЗД) отказ на болничния персонал да им даде информация и 
се уговарят с представител на болницата (или просто с лекари, от делото не става 
ясно), полицаите писмено да поискат от болницата информация, „какви предмети 
и в какво количество са извадени от стомаха на детето” и „приблизително 
колко време е било възможно тези предмети да престоят в стомаха му”.368

 

 Това 
е неадекватно, тъй като за отговор на тези въпроси е необходима съответна 
експертиза, каквато не е назначена. 

188. Още по-зле, не са иззети и запазени като веществено доказателство намерените в 
тялото на А. предмети. От делото дори не става ясно дали полицията е 
документирала предметите с фотографии. Съществуващите противоречия в 
изявленията на различни лица за това не са отстранени. Доктор С. от болницата 
твърди, че са направени снимки, докато полицейският началник П. отрича това.369

 
 

189. Полицията уведомява прокуратурата едва на 09.10.2006 г. – една цяла седмица 
след сигнала до полицията. Години по-късно полицейски началник оправдава 
пропуска да бъдат събрани като доказателство предметите от тялото с липсата на 

                                                           
365 Вж. пара 27 от Фактите.  
366 Първоначално случаят се разглежда като евентуално склоняване към самоубийство. Вж. пара 27 от 

Фактите. 
367 Вж. пара 95 и 124 от Фактите. 
368 Вж. пара 29 и 36 от Фактите. 
369 Вж. пара 96 и 98 от Фактите. 
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образувано досъдебно дело към момента, когато тези предмети все още са 
налични.370

 
 За тяхното изхвърляне обяснение от страна на властите няма. 

190. На 10.10.06 г., когато образува дело, прокуратурата дава дефицитни указания за 
разследване - те не включват търсене и изземване на предметите, намерени в 
тялото на А. Прокуратурата въобще не коментира в указанията си тези предмети, 
с което от началото на разследването го белязва с централния му порок – 
игнориране на основния факт за случилото се с детето, който, при това, е 
нечовешки: смърт вследствие поглъщане на килограми боклуци. Указанията на 
прокуратурата са безогледно едностранчиви. Те целят единствено – и формално, 
както ще видим по-долу, установяване дали има наказателна отговорност на 
медицински лица за проведеното след факта на отравянето на тялото от 
предметите лечение. Освен това, указанията на прокуратурата, дадени с 
постановлението за образуване на производство, не сочат задачата и вида на 
експертизата, назначаването на която се иска от разследващия орган.371

 
 

191. Властите изземват като писмено доказателство само малка част от рапортната 
тетрадка на дома – тази, която съдържа записите за месеците май и септември, 
въпреки че релевантна информация, вероятно, има и в частите за други периоди. 
 

192. Установено е, че А. е била хоспитализирана през май и юли 2006 г. заради 
операции от херния, като директорът на дома свидетелства, че при втората 
хоспитализация детето за малко е оставено от придружаващия го санитар от дома 
без надзор, което му е причинило дистрес.372 Въпреки това този период не е 
разследван от никоя гледна точка. Това е така, въпреки данните по делото, че 
предметите са били поглъщани в продължение на поне месеци преди смъртта, а 
според някои лекари – и години373

 

. Единственият разследван период е този 
непосредствено около смъртта, септември – октомври 2006 г. Отново, този 
пропуск е аспект на глобалния отказ на разследването да се занимае с централния 
въпрос за допускането на убийственото поглъщане на предметите. Властите 
третират това нечовешко и фатално поглъщане като ирелевантно от 
наказателноправна гледна точка, сякаш е просто случаен факт от живота, 
нормален, естествен, не поставящ въпроси, несвързан с отговорност.  

193. Властите игнорират противоречията в показанията на двете групи свидетели – 
персонала на болницата и персонала на дома, които симетрично отричат 
възможността поглъщането на предметите да е станало, съответно, в тяхната 
институция. Показанията на директора и другите лица от дома, че в дома А. не 
може да е гълтала боклуци, не са схванати като индикация да се разследва къде 
другаде може да ги е глътнала, нито, обратно, дали това не е тяхна защитна теза. 
По същия начин, не са анализирани и проверени показанията на свидетелите от 
болницата. Фактът остава обаче, че поглъщането е станало някъде. Като 
безкритично приема твърденията на персонала на двете институции, че това не е 

                                                           
370 Вж. пара 27 и 98 от Фактите. 
371 Вж. пара 50 от Фактите. 
372 Вж. пара 59 от Фактите. 
373 Вж. пара 73 от Фактите. 
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станало в никоя от тях, прокуратурата оставя това основно обстоятелство 
неразследвано. В резултат, по делото не е установен ключов факт – къде детето е 
поглъщало предметите, от който пряко следва кой е отговорен за това, 
респективно, за смъртта му.  
 

194. Въпреки че на вещите лица е поставен въпросът от кога предметите са се 
намирали в стомаха на детето и те са отговорили (приблизително), и това също не 
е провокирало разследване къде и по чия вина са погълнати. Разследването не 
отстранява и противоречията в събраните доказателства относно това, дали 
децата от дома и, в частност, А. са имали достъп до предмети, каквито тя е 
погълнала. От една страна, лица от персонала на дома отричат това, от друга – 
органи, като ДСП - Търговище и ДАЗД, констатират обратното, което е явно и от 
безспорно установения по делото факт, че А. редовно си е играела с такива 
предмети, като камъни, конци, хартии.374

 
  

195. Предметите са били обект на разследване само относно това, могли ли са 
лекарите да установят наличието им в тялото на детето преди операцията и, ако 
да, по-ранното им отстраняване би ли могло да спаси детето. Отново, този подход 
показва нетърпимо безкритично приемане от страна на прокуратурата на факта на 
самото поглъщане като „нормален”. 
 

196. В заключителното си постановление дознателят посочва, че гълтането на 
предметите било характерно за деца „с такива заболявания”. Това крайно порочно 
изявление, с което властта пряко легитимира, като го нормализира, нечовешкото 
и фатално поглъщане, е и необосновано; то не почива на никакви данни по 
делото. Няма никакво разследване защо А. е гълтала предметите. Няма никакво 
изследване на твърдяната връзка между причините да гълта предметите и нейните 
увреждания. Няма дори конкретизация на нейните увреждания, още по-малко, 
анализ на ефекта от тях върху поведението на детето. За властите е достатъчна 
неясната фраза „такива заболявания”, за да приемат като присъщи на А. 
саморазрушителните й действия, без оглед на правата й на свобода от нечовешко 
отнасяне, в това число малтретиране чрез пренебрегване, и на живот - независимо 
от нейните „такива” заболявания. Дознателят коментира единствено 
отговорността на медицинските лица, сякаш единствената въобразима 
отговорност е за действията на лечение след факта на поглъщането. Отговорност 
за самото поглъщане властите дори и на концептуално ниво не си представят, че 
някой носи.  

 
197. Показанията на хирурга Т., неоспорени от никакви други данни по делото, че 

организмът на детето се е интоксикирал от разложените погълнати предмети, 
също са игнорирани от властите като пряко доказателство, че причината за 
смъртта е именно това разложение, съответно, поглъщането на предметите. Така 
причината за смъртта е оставена неразследвана.  

 

                                                           
374 Вж. пара 18, 30, 34, 59, 62 и 70 от Фактите. 
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198. В прекратителното си постановление ОП - Търговище превратно е посочила 
фактите относно действията на фелдшера. Прокуратурата пропуска да 
констатира, че е трябвало А. да бъде заведена на лекар още на 11.09.2006 г.; сочи 
само датата, на която тя най-после е заведена на лекар – 26 септември. Така в 
постановлението се скрива, че е имало забавяне от две седмици. Толкова по-малко 
се анализира това забавяне като евентуален косвен фактор за смъртта. По-
нататък, ОП – Търговище само изброява погълнатите предмети, без и минимално 
да анализира поглъщането им като причина за смъртта на детето или като 
последица от нечие (системно/ продължавано) деяние. Прокуратурата се 
задоволява да приеме, че смъртта е безпроблемна от наказателноправна гледна 
точка, защото нямало конкретна разпоредба от нормативен акт, която да е 
нарушена от медицинско лице. Този формалистичен извод на прокуратурата касае 
само осигуряването на медицинска помощ и диагностицирането и лечението след 
факта на поглъщането, но не и самото поглъщане, за допускането на което 
евентуално отговорност носят и медицински лица, като, например, фелдшерът и 
персоналът на болницата, където е извършена операцията от херния на А., освен 
останалата част от персонала на дома. Освен това, този извод е спорен и в частта 
относно правомерността на действията на фелдшера и болничния персонал. Както 
се каза, детето е заведено на лекар с 2 седмици закъснение. Действията на 
медицинските лица от болницата също имат пороци, за които става дума по-долу.  

 
199. Когато през 2008 г. АП - Варна за втори път потвърждава прекратяването на 

следствието, тя приема, че в дома имало „оптимален ред” за обгрижване на 
децата. Как тази констатация е съвместима с факта на поглъщане от страна на 
детето на убилата го маса предмети, прокуратурата не обсъжда. Тя се задоволява 
с общата констатация, че нямало пропуски при болничните интервенции и 
лечение. С това бездействие прокуратурата имплицитно нормализира факта, че 
дете поглъща в продължение на месеци трудно мислими като вид и количество 
предмети - поглъща 4 килограма от тях, те се разлагат в тялото му и го отравят, и 
едва тогава е забелязано, че нещо не е в ред - когато интоксикацията е тежка, 
животозастрашаваща, а стомахът на А. – разширен осемкратно. Това за 
прокуратурата е оптимално отглеждане на деца. Този техен подход към случилото 
се е стабилен. И при първата си ревизия на прекратяването през 2007 г. АП не 
намира проблеми в дома. 

 
200. Прокуратурата изцяло игнорира установения по делото факт, че детето е било 

връзвано в болницата, където умира.375 Това имобилизиране е съвършено 
незаконно от гледна точка на националната уредба.376

 

 Властите не разследват 
какви са последиците за детето от това закононарушение, дали последното е 
евентуално престъпление и чия е отговорността за него.  

201. Прокуратурата изцяло игнорира установения по делото факт, че детето е било 
патологично недохранено377

                                                           
375 Вж. пара 39, 40, 63, 73, 91 и 93 от Фактите. 
376 Вж. пара 168-182 от Правото.  
377 Вж. пара 28, 34, 47, 48, 66, 70, 74, 86, 90, 100, 101 от Фактите. 

 – сам по себе си, индиция за потенциално 
съставомерно малтретиране на детето приживе. Тя игнорира и събраните 
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доказателства, че тази патологична недохраненост (кахексия) е фактор за смъртта 
на А. – още по-значима индиция за евентуална съставомерност на деянията, 
довели до нея.378 Няма разследване за това, от кога датира тази кахексия, на какво 
се дължи тя, кой отговаря за нея, разкрива ли тя съставомерно деяние. Извън 
делото, един лекар заявява публично, че смъртта се дължи именно на кахексията, 
в контекста на тежката интоксикираност на организма на детето.379

 

 Тези гласни 
доказателства не са събрани по делото – отново, пропуск на разследващите. 

202. Прокуратурата игнорира констатациите на ДАЗД и ДСП – Търговище за 
нарушения в начина на отглеждане на децата в дома и, конкретно, спрямо А.380 Тя 
не проверява дали някои от тези нарушения не са престъпления или насочват към 
други деяния, които са. В частност, прокуратурата игнорира констатациите на 
ДСП - Търговище, че децата, включително А., са имали в дома достъп до 
отпадъци и други предмети, включително насаме, без надзор.381 Тези констатации 
са подкрепени от множеството данни по делото, че А. редовно си е играела с 
предмети, каквито е погълнала, като камъни, хартии и пр.382 – това означава, че тя 
редовно е имала достъп до такива. Прокуратурата игнорира това. Същото важи за 
констатациите на ДАЗД, че медицинската документация на дома е неадекватна и 
не позволява да се разбере състоянието на децата и грижите за тях383

 
. 

203. Прокуратурата игнорира и установения по делото факт, че в дома няма лекар384

 

. 
Тя не разследва никакви възможни взаимовръзки между този факт и случилото се 
с А. 

204. Прокуратурата игнорира множеството доказателства по делото, че А. е 
изпитвала тежък дефицит на грижа, довел до това, че основното й занимание е 
било да се самоуспокоява, като самотно съзерцава люлеенето на импровизирано 
от нея махало.385 Това е констатирано и от ДСП - Търговище.386

 

 Прокуратурата не 
изследва тези факти за детето като индикации за неговото болезнено душевно 
състояние. Тя въобще не изследва душевното състояние на детето като фактор за 
саморазрушаването му и, още по-малко, като последица от дефицити в грижата за 
него, за които отговарят длъжностни и други лица. Не е назначена 
съдебнопсихиатрична експертиза, която да обясни поглъщането на предметите 
като психосоматичен симптом, етиология, последици. Не е назначена и 
експертиза, която да обясни душевноздравното състояние на детето от гледна 
точка на постоянната му игра с люлка от камъче и конец в усамотение – на какви 
потребности, съответно, дефицити в грижата са симптоми тези прояви. 

                                                           
378 Вж. пара 74, 86, 90, 100 от Фактите. 
379 Вж. пара 100 от Фактите. 
380 Вж. пара 30, 31, 38, 41 и 42 от Фактите.  
381 Вж. пара 30 от Фактите. 
382 Вж. пара 18, 30, 34, 59, 62 и 70 от Фактите. 
383 Вж. пара 38 от Фактите. 
384 Вж. пара 25 от Фактите. 
385 Вж. пара 18, 30, 34, 59, 62, 69 и 70 от Фактите.  
386 Вж. пара 70 от Фактите. 
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205. Прокуратурата игнорира установения по делото факт, че документирана първа 
необходимост в грижата за А. е бил непрекъснатият й надзор.387 Тя игнорира 
установеното нарушаване на това задължение на персонала на дома при втората 
хоспитализация на А., когато тя е оставена сама от придружаващия я санитар, с 
непосредствени неблагоприятни последици за състоянието и поведението й388. 
Прокуратурата игнорира и пълното изоставяне на детето при предсмъртната му 
хоспитализация, без никакъв познат човек от дома389. Прокуратурата игнорира и 
непренебрежимите последици от това нарушение за детето – безспорно 
установено е по делото, че то видимо е било в тежък дистрес по време на целия си 
болничен престой, преди да изпадне постоперативно в кома.390 Прокуратурата не 
съобразява, че неговото душевно страдание в болницата вероятно е било 
предотвратимо посредством осигуряване присъствието на познат възрастен и 
въобще не изследва въпроса за оставянето му само. Нито съобразява, че това 
тежко душевно страдание може да е допринесло за смъртта на детето, като е 
подкопало фундаментално съпротивителните му сили и воля за живот. 
Разследващите дори не питат фелдшера защо си е тръгнал, а това е постъпка, 
която се нуждае от обяснение, още повече, че при предходната хоспитализация на 
А. тя е била придружена, макар и от санитар (т.е. неквалифициран човек – 
прокуратурата игнорира и това). Игнориран е и фактът, че ДАЗД констатира това 
изоставяне като нарушение, като съобразява, че не само никой от дома не е 
придружавал А. при предсмъртната й хоспитализация, но и никой не я е дори 
посетил, нито е потърсил информация за нея от болничния персонал391

 
.   

206. Прокуратурата игнорира и това, че самият факт на поглъщане на толкова много 
предмети, в продължение на толкова много време, за което персоналът на дома 
(по техните твърдения) нищо не е подозирал, също означава, че детето е било 
оставяно без надзор, и то, системно. Няма анализ на значението на това 
нарушение като фактор за смъртта. В действителност, самият директор признава, 
че наблюдението над А. и другите деца в дома не е било постоянно – нощем те 
оставали сами в стаите си.392 Прокуратурата игнорира това. Директорът признава 
и това, че в болницата, където А. умира, надзорът над нея не е бил постоянен – 
той (неубедително) се опитва да отдаде поглъщането на предметите на това393

                                                           
387 Вж. пара 19 от Фактите. 
388 Вж. пара 59 от Фактите. 
389 Вж. пара 38 и 61 от Фактите. 
390 Вж. пара 39, 40, 63, 73, 86 и 93 от Фактите. 
391 Вж. пара 38 от Фактите. 
392 Вж. пара 58 от Фактите. Това се признава и от други служители на дома – така възпитателката Н. 

Същевременно служителката Е. твърди, че наблюдението било денонощно. Прокуратурата не си прави 
труда да противопостави на разпитваните тези явни противоречия в думите им.  

393 Вж. пара 62 от Фактите. 

. 
Прокуратурата пропуска да съобрази, че отговорността за този липсващ надзор е, 
преди всичко, именно на директора/ персонала на дома – те са лицата, 
неосигурили на А. придружител в болницата, непосетили я нито веднъж, 
неинформирали болничния персонал за нейните специални потребности, 
включително от непрекъснато наблюдение. Кумулативно (или поне 
алтернативно), отговорни са и лицата от персонала на болницата. Прокуратурата 
не вижда отговорност за никого. В действителност, тя дори не констатира 
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пропуските да бъде наблюдавано детето, при все че са множество, забележителни 
и с тежки последици.  

 
207. Отделно от това, разследващите органи не противопоставят на директора 

надлежните въпроси по твърдението му, че А. е поглъщала предметите в 
болницата, където умира. Първо, тя изначално постъпва в тази болница, защото 
вече е в тежко състояние вследствие поглъщането на предмети. Второ, 
предметите са били поглъщани в продължение на, поне, месеци.394 Трето, според 
болничния персонал детето е било постоянно вързано в болницата.395

 

 
Следствието не изяснява тези противоречия, прокуратурата е безразлична към 
тях, ако въобще ги забелязва.   

208. В обобщение, напълно необосновано е крайното заключение на прокуратурата, 
че децата от групата на А. били под непрекъснато 24-часово наблюдение. Има 
множество доказателства по делото, че това съвсем не е било така. Най-голямото 
доказателство е самият факт, че детето в продължение на месеци или години е 
поглъщало множество едри предмети, без някой дори да забележи, още по-малко 
да спре, това. 

 
209. Не е разпитана възпитателката И. Й. от дома, за която е установено, че е от „най-

важните хора” за А.396

 
  

210. Другата такава, „най-важна”, възпитателка, Л. Н., е разпитана повърхностно. 
Например, не е установено тя лично по колко време на ден е отделяла на А.; само 
на нея ли или и на други деца паралелно; в останалото време кое лице е 
наблюдавало детето; как се е чувствало детето, та все се е усамотявало да 
съзерцава своето подръчно махало; защо и как би поглъщало предмети и то, 
толкова много, толкова продължително време; и други подобни въпроси, 
необходими за изясняване на каузалната верига, довела до смъртта. 
Възпитателката Н. заявява, че не била забелязвала А. да гълта предмети.397

                                                           
394 Вж. пара 49 и 100 от Фактите. 
395 Вж. пара 40, 73, 91 и 93 от Фактите. 
396 Вж. пара 19 от Фактите. 
397 Вж. пара 70 от Фактите. 

 
Доколкото такова гълтане безспорно се е случвало и то множество пъти в 
продължение на много време, изявлението на свидетелката само сочи колко 
непълноценно е било вниманието към детето и, съответно, колко флагрантно, 
нарушението на задължението за постоянно наблюдение и грижа. Прокуратурата 
не съобразява това. Свидетелката, като редица други служители на дома, заявява, 
че поглъщането на предметите не могло да се случи в дома. Разследващите не 
поставят нито на себе си, нито на разпитваните въпроса: „Тогава, къде?” Още по-
забележителен е пропускът да се търси отговор на този въпрос, предвид 
огледалните твърдения на болничния персонал, че и в болницата поглъщането не 
би могло да стане. Прокуратурата сякаш не забелязва взаимоизключващото се 
естество на тези спорни твърдения, от страна на лица, явно в положение да се 
самопредпазват посредством защитни версии. Прокуратурата не забелязва и не 
изследва и вътрешни противоречия в показанията на разпитваните, включително 
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Н.. Например, последната заявява, че било възможно детето незабелязано да е 
поглъщало камъни на двора, като същевременно твърди, че наблюдението на 
персонала над децата било непрестанно.398

 
  

211. Прокуратурата игнорира факта, че в плановете за грижи за А. не е посочен 
конкретен човек, отговорен за тяхното изпълнение399. И на този фон 
заключението й, че децата били отглеждани оптимално,400 е неоснователно. 
Същото важи за констатираната през 2006 г. от ДАЗД липса на план за здравните 
грижи за А..401 Прокуратурата игнорира и констатацията на ДАЗД, че 
дефинирането на мерките за посрещане потребностите на А. е схематично, т.е. 
неадекватно, и че не е отразено лицето, което дължи изпълнение на плана.402

 
 

212. Прокуратурата, като прави безпочвения си извод, че отглеждането на децата в 
дома било оптимално, игнорира и факта, че отвеждането на А. на преглед при 
психиатърката В. през септември 2006 г. се бави поради логистични причини: 
липса на транспорт на първия ден, а на втория – отсъствие на лекарката, т.е. липса 
на организация.403

 

 Никой от тези, вероятно представителни, инциденти не 
подкрепя извода за „оптималност”. 

213. Прокуратурата игнорира не само установения факт, че А. е поглъщала 
предметите в продължение на много дълъг период,404 с всичките му импликации 
за отговорността на персонала на дома, но и факта, че, в резултат, стомахът й е 
претърпял осемкратно разширение405. Последният факт поставя под сериозно 
съмнение твърденията на персонала на дома, че не са забелязали нищо нередно 
около детето в месеците преди последната му хоспитализация.406 Също 
съмнителни са твърдението на д-р К., че не е констатирала наличието на чужди 
тела в стомаха на А. при прегледа, при който насочва детето за тази 
хоспитализация.407 Ако персоналът и лекарката действително не са забелязали 
осемкратно разширения стомах на детето - „много голям”, според лекарите от 
болницата,408 и неговото тежко увредено състояние,409 с обща интоксикация на 
организма,410

 

 следва, че вниманието им към детето и наблюдението над него са 
били повече от неадекватни. Прокуратурата игнорира това.  

214. Прокуратурата игнорира противоречията в показанията на директора на дома, 
който, от една страна, твърди, че за деца със заболявания, като тези на А., било 

                                                           
398 Пак там. 
399 Вж. пара 19 от Фактите. 
400 Вж. пара 104 от Фактите. 
401 Вж. пара 38 от Фактите. 
402 Пак там.  
403 Вж. пара 53 и 66 от Фактите. 
404 Вж. пара 49, 73, 90 и 100 от Фактите. 
405 Вж. пара 49 от Фактите. 
406 Вж. пара 66, 67, 68 и 69 от Фактите. 
407 Вж. пара 81 от Фактите. 
408 Вж. пара 49, 78, 85 и 100 от Фактите. 
409 Вж. пара 47, 49, 73, 74, 90 и 93 от Фактите. 
410 Вж. пара 30, 47, 73, 86, 100 от Фактите. 
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характерно да гълтат предмети, а, от друга, не твърди, че А. се е опитвала да гълта 
предмети, но персоналът я е спирал411

 

. Напротив, според персонала А. не била 
склонна да гълта предмети и те не я били виждали да опитва да прави това. 
Следователно, не се доказва да е „характерно” за дете като А., с „такива 
заболявания”, да гълта предмети. Алтернативно, не са верни твърденията на 
персонала, че А. не е била склонна да гълта предмети. Изводите взаимно се 
изключват, но прокуратурата игнорира това. Ако действително за А. е било 
характерно да гълта предмети поради изоставането в развитието й и персоналът, 
начело с директора, е знаел това, поставя се въпросът за липсващата превенция от 
тяхна страна, довела до смъртоносното нагълтване с предмети. Прокуратурата 
игнорира това.  

215. В действителност, директорът на дома признава, че по думите на възпитатели А. 
„се опитвала да крие в ръката си камъчета”.412

 

 Те обаче взимали „необходимите 
мерки”. Нито той, нито въпросните възпитатели са разпитани относно това, какви 
точно мерки са взимали, колко често А. се е опитвала да крие камъчета, други 
предмети крила ли е и всички други относими подвъпроси за изясняване на 
основния въпрос за допускането на фаталното многократно поглъщане на 
предмети от детето. Прокуратурата оставя тези въпроси без никакво изследване. 

216. Прокуратурата не изследва противоречията в показанията на фелдшера на дома. 
Според този човек персоналът бил констатирал отслабване на А.413 
Разследващите обаче не го питат кога: колко време преди последната 
хоспитализация на детето. Според фелдшера персоналът си обяснил това 
отслабване с операцията на А. от херния.414 Тази операция обаче е извършена 
месеци преди симптомите, провокирали предсмъртната хоспитализация на А. 
Разследващите не изясняват тази съмнителна каузалност. По-нататък фелдшерът 
твърди, че случаят на А. не бил спешен за персонала. Прокуратурата приема това 
твърдение безкритично, като остава неясно как го съвместява със заключението 
си, че децата били отглеждани оптимално. Това твърдение на фелдшера показва, 
че персоналът на дома е дотолкова неадекватен в преценките си, че възприема 
един предсмъртен случай като неспешен. Този факт има връзка и с липсата на 
лекар в дома – също игнорирана от прокуратурата. Неадекватността на 
преценката за неспешност на персонала на дома се доказва и от факта, че, щом я 
преглежда, д-р К. насочва А. за хоспитализация веднага415. Д-р М., от своя страна, 
също свидетелства, че при приемането му в болницата детето е било в „тежко 
увредено състояние”.416

                                                           
411 Вж. пара 54-64 от Фактите. 
412 Вж. пара 62 от Фактите. 
413 Вж. пара 66 от Фактите. 
414 Пак там. 
415 Вж. пара 67 и 81 от Фактите. 
416 Вж. пара 73 от Фактите. 

 Така става ясно, че или персоналът на дома са хора, 
напълно неадекватни, до слепота, или че вниманието им към А. е било нулево. 
Само така можем да си обясним, че за тях тежко увреденото дете с огромен корем 
не е било спешен случай. Прокуратурата обаче не търси, нито намира обяснение 
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за това. От делото изглежда, че на нея обяснение не й и трябва. Тя просто приема 
случилото се с А. 

 
217. Разследващите игнорират и противоречието между показанията на фелдшера и 

тези на директора относно възможността А. да е поглъщала предмети в дома. 
Първият казва, че това е възможно,417 докато вторият го отрича. Разследващите не 
изясняват и спорното твърдение на фелдшера, че, докато А. била в дома, „всичко 
си било нормално”418

 

. Доколкото детето е било с осемкратно разширен стомах – 
да вземем само това, такова твърдение не е за кредитиране, но прокуратурата го 
приема безкритично.  

218. Фелдшерът казва, че не е предполагал, че А. може да гълта предмети,419

 

 но тъй 
като гълтането е факт, и, ако е вярно твърдението му, изводът е, че детето не е 
било под наблюдение, и то голяма част от времето. Прокуратурата не съобразява 
това, нито импликациите му за отговорността за персонала за смъртта.  

219. Прокуратурата игнорира вътрешното противоречие в заключението на вещите 
лица, които, от една страна, признават, че по-скорошна операция би дала по-
добри шансове за оцеляване на детето, а, от друга – твърдят, че такава операция 
не се е налагала.420 Предвид леталния изход за детето, това твърдение е крайно 
спорно – в смисъл, как да не се е налагала, като е умряло без нея - но 
прокуратурата го приема безкритично и не предприема нищо за разрешаване на 
неговата очевидна двойнственост. Спорно е и заключението на вещите лица, че 
наличието на предметите в стомаха на А. не било само по себе си индикация за 
спешна операция421. Предвид медицинските констатации, събрани по делото, че 
детето е било в тежко увредено общо състояние422 и че стомахът му е бил 
осемкратно разширен423, това заключение е трудно за кредитиране. 
Прокуратурата обаче не съобразява това. В крайна сметка, вещите лица правят 
софисткото заключение, че операцията „трябвало да се извърши колкото може по-
рано”, но не се „изисквал[а] спешно”, въпреки че била „неотложна”.424

 

 Така да се 
каже, трябвало е бързо, но не чак толкова бързо. На фона на леталния резултат от 
това умерено бързане заключението, че не е било необходимо по-голямо бързане, 
е далеч от убедително, но прокуратурата е невъзмутима.   

220. Лекарят Т. също дава показания по този въпрос, които би трябвало да смутят 
прокуратурата, но безуспешно. Той заявява, че, ако било оперирано по-рано, 
детето можело „и да не оживее”.425

                                                           
417 Вж. пара 68 от Фактите. 
418 Пак там. 
419 Пак там. 
420 Вж. пара 74 от Фактите. 
421 Пак там. 
422 Вж. пара 47, 49, 73, 74, 90 и 93 от Фактите. 
423 Вж. пара 49 от Фактите. 
424 Вж. пара 80 от Фактите. 
425 Вж. пара 86 от Фактите. 

 Следователно, щом сочи липсата на сигурност 
на оцеляването, то значи вероятността му е без съмнение. С други думи, явно е 
било по-вероятно детето да оцелее, щом лекарят се задоволява само да посочи, че 
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не било сигурно. В противен случай щеше да каже, че не се знае дали е щяло да 
оживее или друг неутрален израз, вместо използвания, който явно клони към по-
голямата вероятност на оцеляването. Прокуратурата не забелязва това, въпреки че 
същото казва и лекарката Т. Според нея „[…] няма гаранция, че при операция 
преди перитонита щеше да оживее […]”.426

 

 Гаранция – не, но по-голям шанс – 
явно да. В светлината на тези доказателства общият извод на прокуратурата, че 
медицинското поведение в случая, довел до смъртта на А., е правилно, не е 
обоснован. Това прави разследването, освен същностно едностранчиво, и 
неавтентично. То завършва с неверни констатации. 

221. Прокуратурата игнорира противоречията в доказателствата относно причината, 
предметите в стомаха на А. да не бъдат документирани с резултатите от 
рентгеновите и ехографски изследвания на детето. От една страна, се твърди, че 
не работело печатащото устройство на ехографския уред и затова не бил 
произведен и приложен снимков материал.427 От друга – лекарите твърдят, че 
чуждите тела не били видими от рентгеновите изследвания.428

 

 Вещите лица обаче 
заключават, че, напротив, те са били видими, но не са били документирани. Така 
остава неизяснен въпросът, защо не са били документирани. Прокуратурата 
оставя това така. Нито е проверено дали наистина ехографският уред е бил 
неизправен, нито какви алтернативи е имало да се документират надлежно 
резултатите от ехографията въпреки евентуалната му неизправност.  

222. Прокуратурата приема без въпроси показанията на лекари от болницата, че 
детето е било в дистрес по време на престоя си там429. Не са поставени въпроси, 
какво е предприел персоналът, за да помогне на детето да превъзмогне 
болезнените си преживявания. Администрирането на препарата Диазепам, за 
което свидетелства лекарката И.,430 със сигурност не е адекватна мярка спрямо 
малко дете, на психологическа възраст 2 г.431

 

 – особено в отсъствието на каквито 
и да било психологически мерки за утешаване на детето, като, например, 
осигуряване присъствието на познат възрастен от дома. За връзването вече се 
каза, че само по себе си е противоправно деяние. За прокуратурата обаче 
въпросът за химическото и физическото малтретиране на дистресираното дете, в 
допълнение към малтретирането му посредством психологическо депривиране, не 
изглежда изобщо от значение. Видима е имплицитната нагласа на органите на 
държавата-ответник, че това мъчително състояние на детето е „в реда на нещата” 
и не изисква намеса, съответно, налагане на отговорност за бездействие.    

223. Въобще не са разпитани лекарите К. и С..432 Разпитите на лекарите Д. и Т. са 
повърхностни. От първия не е извлечена никаква конкретика;433

                                                           
426 Вж. пара 90 от Фактите. 
427 Вж. пара 85 от Фактите. 
428 Вж. пара 77, 82 и 85 от Фактите. 
429 Вж. пара 40, 73, 86 и 93 от Фактите. 
430 Вж. пара 93 от Фактите. 
431 Вж. Приложение № 27, стр. 8 
432 Вж. пара 88 от Фактите. 
433 Вж. пара 89 от Фактите. 

 той е безполезен. 
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От втората не е добито уточнение за периода, през който според нея са били 
поглъщани предметите. Тя казва само „в продължение на много време”.434 В 
светлината на съществуващите противоречия по делото относно мащаба на тази 
продължителност – месеци или години, този пропуск на разследващите е значим. 
Някои от разпитаните лекари свидетелстват за първото, други – за второто.435 
Назначените по делото вещи лица също признават, че периодът на поглъщане е 
„продължителен”, но не го конкретизират.436 Прокуратурата не ги задължава за 
това. Разследващите органи игнорират неяснотата в заключението на експертите 
по въпроса, че поглъщането е ставало „в различно дълги периоди от време”.437

 

 Не 
е ясно какво значи тази фраза, дори на чисто езиково ниво, и фактът, че 
прокуратурата и не пита, означава, че не я интересува. Това не е разследване.  

224. В крайна сметка, този определящ за отговорността въпрос – колко време А. е 
гълтала боклуци и те са гнили в нея, остава напълно неизяснен от следствието. В 
заключителното си постановление дознателят приема, че периодът на поглъщане 
е месеци, но не се мотивира, защо не години, при наличието на доказателства и за 
второто. Освен това, не се мотивира защо имплицитно приема твърденията на 
персонала на дома, че поглъщането не е станало в дома, като период на 
поглъщане от месеци означава поглъщане тъкмо в дома или поне около дома. Ако 
пък не приема твърденията, че не е станало в дома, защо нищо не е направено да 
се констатира поглъщане в дома, със съответните последици за отговорността – 
на първо място, задълбочено разследване кой точно от персонала на дома има 
вина. Така окончателните констатации на властите са дълбоко 
вътрешнопротиворечиви и непълни.  

 
225. Сериозен е пропускът на разследващите, посочен по-горе, да запазят като 

веществено доказателство предметите, извадени от тялото на детето. Ако това 
беше направено, щеше да е евентуално възможно с експертиза да бъде установен, 
поне приблизително, моментът на поглъщане на всеки предмет – по степента на 
неговата разложеност и, съответно, време на пребиваване в стомаха. Така щеше 
да стане ясно и къде са били, съответно, поглъщани тези предмети. Това щеше да 
позволи да се определи и кръгът на отговорните лица. От самия конкретен вид на 
всеки от тези предмети – например, калцун, а не стелка и точно какъв - щеше 
също да е възможно да се почерпят индиции за това, къде е бил погълнат и, 
съответно, чия е отговорността за това. Аналогично, сериозен пропуск е липсата 
на снимков материал от предметите. Снимките също биха позволили търсене на 
местопоглъщането на предметите по техния конкретен вид.  

 
226. Разследването е непълно и от гледна точка на несъбрани свидетелски показания 

– така, лица, интервюирани от БНТ през 2012 г. дават сведения, които не са 
документирани по делото438

                                                           
434 Вж. пара 90 от Фактите. 
435 Вж. пара 73, 49 и 100 от Фактите. 
436 Вж. пара 74 от Фактите. 
437 Пак там. 
438 Вж. пара 95, 96, 97 и 100 от Фактите. 

. Същото важи и за факти, документирани в 
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разследващ журналистически материал на в. „Капитал”.439 От изявления в 
предаването на БНТ става ясно, че полицията може би е заснела предметите.440 
Това прави още по-проблематична липсата на такива снимки по делото. От друга 
страна, полицейски служител отрича това в същото предаване.441 Полицаите 
отричат дори да са виждали предметите.442

 

 Тези неотстранени противоречия 
относно базисни факти също са проблем, за който, в крайна сметка, отговаря 
прокуратурата.   

227. Прокуратурата приема без въпроси, но и без последствия заключението на 
вещите лица, че поглъщането на предмети е станало в дома.443

 

 Незададен въпрос е 
защо казват това вещите лица, на които задача не е поставяна да определят 
мястото на поглъщане и които нямат специална компетентност за това – дори да 
се приеме, че за установяване на този факт е нужна специална компетентност, т.е. 
че е работа на вещи лица да се произнасят по това. Тези вещи лица, които са 
лекари, със сигурност не са компетентни да констатират къде е станало 
поглъщането. Ето защо, неканеното им и неясно на какво основано заключение 
хвърля сянка на съмнение върху тяхната безпристрастност – то прилича на 
защитна теза в полза на болничния персонал. Ако тези вещи лица – лекари, в 
заключенията си проявяват защитен уклон спрямо персонала на болницата – също 
лекари (и сестри), това хвърля сянка на съмнение и върху всички техни останали 
заключения, по въпросите, поставени им от прокуратурата. Прокуратурата не 
забелязва това и ги кредитира без резерви.  

228. Поведението й обаче е противоречиво. Ако тя вярва на лекарите, че 
поглъщането е станало в дома, защо тогава вярва и на персонала на дома – че не е 
станало там. Тя явно вярва и на второто, защото не прави никакви опити да 
разкрие евентуалната му невярност. Ако не вярваше на твърденията на персонала 
на дома, би се очаквало да ги разследва, което тя не прави. Вместо това 
прокуратурата просто игнорира въпроса – къде са погълнати предметите, чия е 
отговорността за това. Нейният отговор е – нормално е за „такива” деца, 
следователно, не следва да се търси вина. Това не е защита на правото на живот 
на човека А. Не е и защита на правото й на свобода от нечовешко третиране. 
Неизпълнени са процедурните задължения на държавата по Член 2 и 3.  

 
229. В разрез с публично даденото обещание на главния прокурор прокуратурата 

служебно да ревизира всички постановени от нея през последните 10 години 
откази за образуване на досъдебни дела и прекратявания на такива, свързани с 
домовете за деца с увреждания в България,444

                                                           
439 Вж. пара 46 от Фактите. 
440 Вж. пара 96 и 97 от Фактите. 
441 Вж. пара 98 от Фактите. 
442 Вж. пара 36 от Фактите. 
443 Вж. пара 74 от Фактите. 
444 Вж. пара 110 и 112 от Фактите. 

 това не бе направено по делото на 
А.. На 29.10.2010 г. ОП – Търговище уведоми БХК за това досъдебно 
производство – предоставени ни бяха копия от постановленията на ОП и АП, но 
служебна проверка на последните не бе извършена от ВКП. Сигналът на БХК до 
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ВКП от октомври 2011 г. бе отхвърлен и постановленията на по-долните 
прокуратури за прекратяване на разследването бяха потвърдени от ВКП – без 
мотиви, с резолюция (акт, какъвто НПК не предвижда), вместо с постановление, 
т.е. без ефективно, пълноценно разглеждане.  

 
230. Неефективността на разследването е публично призната – от самия дознател, 

който го е водил, в предаването по БНТ. Той заявява, че е имал основателни 
съмнения, че предметите са били погълнати в дома, но не е събрал доказателства 
за това, защото прокурорът, който е знаел за тези негови съмнения, не му е 
възложил да го разследва задълбочено.445

 

 Това изявление е пряко доказателство за 
осъзнатото бездействие на властите да изпълнят процедурните си задължения по 
Член 2 и 3. 

231. На фона на всичко гореизложено, изводите на прокуратурата, че не били 
нарушени нормативни актове при лечението на А. и последното не било 
несъответно, са формалистични и превратни, освен необосновани. Те са футилен 
плод на едно несвършено разследване с огромна празнота в центъра.  

 
232. Неефективността на разследването в случая на А. 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.  

 
233. 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).  

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

младежи. Това са едва 35 % от всички дела/ преписки.  
 

235. 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 

                                                           
445 Вж. пара 99 от Фактите. 
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давност или невъзможност да се установи извършителя 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.    

 
236. 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 А., 
не получават ефективно разследване. 

 
237. 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 големите интензивност и брой на злоупотребите с 
деца, за които обществото разполага с данни от съвместните проверки на 
прокуратурата и БХК446

 
. 

238. В заключение, нека Съдът установи нарушенията на процедурните задължения 
на държавата-ответник по Член 2 и 3, защото властите не са разследвали 
ефективно пасивното малтретиране на А. и последвалата от него нейна смърт. 
Налице са четири отделни нарушения, по две на всяка разпоредба: 1. Не е 
разследвано довеждането на детето до състояние, такова, че да го накара да 
погълне убийствените предмети – като пасивно нечовешко малтретиране; 2. Не е 
разследвано допускането на самото поглъщане на практика – като пасивно 
нечовешко малтретиране; 3. Не е разследвано довеждането на детето до 
състояние, такова че да го накара да погълне убийствените предмети – като 
(индиректно) причиняване на смъртта; 4. Не е разследвано допускането на самото 
поглъщане на практика – като причиняване на смъртта.  

 
II.4 

239. Твърдим, че детето А. е жертва на нарушение на правото й на личен живот, в 
частност, правото да развие и осъществи личността си, през потенциала си за 
свързване с друг човек, и за изпълнено със смисъл житейско преживяване. 

Член 8 ЕКПЧ 
 

 
240. Налице е грубо лишаване на детето от жизненонеобходима човешка и 

професионална грижа, довело до тежко задълбочаване на психичноздравните му 
проблеми и до осуетяване на заложения в него потенциал за индивидуално 
развитие. В резултат, детето е ограбено от жизнения си шанс да се реализира. За 

                                                           
446 Вж. пара 110 от Фактите.  
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това лишаване посредством отнемане на жизненоважна грижа отговаря 
държавата, която е отглеждала детето в патогенна институция.  

 
241. Начинът, по който детето е системно лишавано от базисна грижа и внимание в 

институциите на държавата-ответник, е довел до париране на шанса му да се 
развие отвъд ранния инфантилен стадий, включително, като осъществи себе си в 
пълноценни и смислени връзки с други човешки същества. Вместо това, 
съществуванието на детето е сведено до стагнация, а то - обречено на съдба без 
напредък и без смисъл, в подчинение на изолация и празнота.  

 
242. Достатъчно е да се каже, че психологическата възраст на детето към момента на 

смъртта му е 2 г.,447 докато биологическата му възраст е 15 г. - изоставането в 
развитието му е 13 г. Детето не може да говори, издава само звуци.448 Цял ден то 
стои усамотено в ъгъл и се клати или съзерцава импровизирано махало.449 
Единственият начин да намери успокоение е да се мокри.450 То е дотолкова 
зависимо от това просто, примитивно средство за удовлетворение, че го търси 
дори на цената на това да се самоунижи, като се изцапа със собствените си 
изпражнения.451 Детето страда от поведенческо разстройство - пика, което е 
симптом на тежко изоставане в инфантилния орален стадий.452 То поглъща 
нехранителни материи – предмети, за да компенсира психологическия си глад и 
болезнени усещания за празнота, тревожност и несигурност.453

 
  

243. Тези психичноздравни проблеми на А. не са й присъщи. Те изцяло се дължат на 
институционалната среда, в която тя е затворена от държавата-ответник, и 
последната отговаря за тях. Интензивните негативни емоции, които детето 
изживява и се стреми да компенсира със саморазрушителното поведение пика, се 
дължат на липсата на грижа от родителска фигура; пика е резултат от лошо 
отглеждане и неглижиране.454 Същото важи за огромното изоставане от 13 г. в 
личното развитие на А. Грижата, предоставяна на А. в институцията, е лоша 
грижа, псевдогрижа, антигрижа. Персоналът е неквалифициран, работи без 
супервизия и без екипна организация.455 Няма оценка на психологическата 
възраст на детето.456 Това означава, че няма оценка на реалните му специфични 
потребности, а такава е необходима за адекватен индивидуален план за грижи.457

 

 
Такъв план, следователно, няма, а без такъв не може да се говори за грижа; 
следователно, грижа няма.  

                                                           
447 Вж. Приложение № 27, стр. 8. 
448 Пак там, стр. 3, 4, 6. 
449 Пак там, стр. 5, 6, 8. 
450 Пак там, стр. 5-6. 
451 Пак там, стр. 5-6. 
452 Пак там, стр. 19-20. 
453 Пак там, стр. 10.  
454 Пак там.  
455 Пак там, стр. 7. 
456 Пак там. 
457 Пак там, стр. 8.  
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244. Предоставената неглижираща „грижа” не е базирана на психологическата 
възраст на детето, а на биологическата му възраст, поради което е изначално 
неадекватна.458 Няма оценка на състоянието на А. – на нейните поведенчески 
нарушения (липсата на реч, самотните игри, нуждата от мокрене), като симптоми 
на блокаж поради липса на достатъчна и съответна – родителски тип, грижа.459 
Вследствие липсата на такава оценка, няма и адекватен план за грижи – такъв, 
който да включва достатъчно от жизненонеобходимото на детето докосване, 
къпане, люлеене, учене от страна на постоянен възрастен човек – родителска 
фигура, който представлява условие sine qua non за развитието на човешкото 
дете.460 Дори проста мярка, като мокренето, е била неадекватно осигурена на 
детето – то се е къпело веднъж седмично, „по график”. Това е така, въпреки че 
персоналът е бил съвсем наясно с голямото значение на миенето за 
възстановяване на душевния покой на А.461 Грижата за психичното здраве на А., в 
това число, за психичното й развитие, е систематично пренебрегвана и 
занемарявана.462

 
 

245. Нещо повече, детето е активно агресирано от институцията, като е неадекватно 
стигматизирано като „необучаемо” – в разрез с действителното положение (А. 
доказано е можела да усвоява нови неща) и с тежки последици за развитието 
му.463 Тази квалификация е „грешка, нанесла непоправими поражения” на 
детето464; тя го „осъжда на застой”.465

 
  

246. Тази грешка не е случайна или изолирана. Тя е симптоматична за системен 
порок на практиката на институциите за деца със специални развитийни 
потребности в държавата-ответник. Това е така, защото принципно не съществува 
дете с диагноза, като на А. – умствена изостаналост, което да е необучаемо.466 
Самият факт, че държавата-ответник приписва такава квалификация на А., 
означава, че самата й политика по отношение на децата със специални 
развитийни потребности, като А., е порочна - малтретираща. С тази фалшива и 
обричаща „диагноза” – необучаемост, средата блокира потенциала на А., 
вследствие собствения си дефицит на обучителен ресурс и грубо и окончателно 
прегражда достъпа на детето до личностно развитие.467

 
  

247. Институционалното отглеждане per se е документиран, признат рисков фактор 
за А., но въпреки това то е продължено,468

                                                           
458 Пак там, стр. 11. 
459 Вж. Приложение № 27, стр. 11-12. 
460 Пак там, стр. 12.  
461 Пак там, стр. 10. 
462 Пак там, стр. 11. 
463 Пак там, стр. 8. 
464 Пак там.  
465 Пак там, стр. 10. 
466 Пак там. 
467 Пак там.  
468 Пак там, стр. 11.  

 с пагубни последици за личността на 
детето. Липсата на постоянна родителска фигура е структурен проблем на 
институционалната „грижа”, водещ до личностови и поведенчески разстройства; 
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институцията е болестотворен фактор.469 Това е отявлено така в случая на А. 
Институционалната „грижа” за А. е била лоша, стресогенна, вредна грижа – без 
сигурен, постоянен възрастен, при работа на персонала на смени и с дълги 
отпуски, т.е. перманентно изоставяне/ прехвърляне на детето на друг.470 Тази 
антигрижа води до психични разстройства, като е особено опасна за деца с 
вродена увреда, като А.471 А. е жертва на институцията – институцията е спряла 
развитието й на много ранен етап и я е лишила от възможност да го продължи, 
парирала го е посредством липсата на грижи. Именно институционалното 
отглеждане е задържало детето в застой и му е причинило поведенческото 
разстройство пика. Институцията е разрушителна, особено за уязвимо дете, като 
А. Тя деструктивно го лишава от точно това, от което то има насъщна нужда, за 
да оцелее въпреки вроденото си увреждане – засилени, родителски тип грижи за 
компенсация на вродения дефицит.472

 
 

248. Фундаменталната потребност на А. от индивидуално развитие не е била 
призната и посрещната от институцията. Напротив, тя е била фрустрирана – 
системно и сериозно; и то от институция, привидно създадена да обслужва тъкмо 
деца със специални развитийни потребности.473 Неподходящата и неадекватна 
грижа, характеризираща се с липса на професионално информирана, компетентна 
формулировка на случая на детето и на насоки за преодоляване на дефицита му, с 
липса на индивидуализирана, съответна на потребностите му грижа, с отсъствие 
на адекватен човешки, средови, организационен ресурс,474 е осуетила 
индивидуалното развитие на детето и го е фиксирала в изходно екзистенциално 
положение,475

 
 където го е разстроила поведенчески.  

249. Самата институционализация, и то в дом за пораснали деца, per se е обрекла А. 
на стагнация и разстройство; тази институционализация е сама по себе си грешна 
и разрушителна; организацията на „грижите” там по дефиниция е противопоказна 
за А..476

 
 

250. В допълнение, детето е било подложено на неадекватна психиатрична диагноза - 
„шизофрения”, и на съответно неуместно „лечение”.477 То е търпяло и безогледно 
вземане на засягащи го решения, без обосновка и щадящ за него процес, като 
преместването в друга дом, в друга група, в болница без придружител.478

                                                           
469 Пак там, стр. 12. 
470 Вж. Приложение № 27, стр. 12-13. 
471 Пак там. 
472 Пак там, стр. 13.  
473 Пак там.  
474 Пак там, стр. 13-14.  
475 Пак там, стр. 14. 
476 Пак там.  
477 Пак там, стр. 9. 
478 Пак там. 

 Тези 
промени са се налагали на детето внезапно, стресогенно, без консултация с 
отговорната за него възпитателка (в случая на преместването в друга група). 
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Такова третиране на детето е било рисково, травмиращо за него. То съставлява 
психологическо малтретиране, задържало развитието на А.479

 
 

251. Симптоматичен за ниското ниво на грижи в „дома” е тежкият пропуск да бъде 
осигурен придружител на А. при предсмъртната й хоспитализация.480 Персоналът 
на „дома” изоставя детето на непознати, неподготвени да се грижат за него хора в 
болницата. Никой от „дома” не го посещава, нито се осведомява за състоянието 
му. Това персоналът прави, като знае как зле се отразява на А. дори краткотрайно 
изоставяне в чужда среда. А. изпада в криза дори и при краткотрайното си 
изоставяне от придружителя-санитар при предходната хоспитализация; ясно е 
било за персонала на „дома” какво й причинява с трайното изоставяне в 
продължение на седмица преди смъртта й в болницата.481

 
 

252. Персоналът на „дома” изоставя детето в болницата, без да съобщи на болничния 
персонал с какви мерки да я успокоява, ако тя се разстрои, като изпитаното 
мокрене. Това бездействие е симптом за тежък дефицит, не просто на 
професионална грижа, за каквато също персоналът на „дома” няма капацитет. То 
е симптом на дефицит на базисно човешко отношение, на грубо, явно 
занемаряване.482 Хоспитализацията без придружител е причинила на А. 
интензивен стрес - дистрес, налагащ специални мерки за овладяване, каквито не 
са били взети, преди всичко, именно защото персоналът на „дома” не е уведомил 
болничния персонал кои са изпитаните средства, нито е осигурил човек на място, 
който да утеши до крайност фрустрираното дете.483

 
  

253. Що се отнася до придружаването на А. при предходната й хоспитализация, то е 
от неквалифициран за това човек – санитар, и също е неадекватно, особено 
предвид безотговорността на този служител, който оставя детето само, с което му 
причинява дистрес. На второ място, неглижиращото отнасяне с А. от страна на 
персонала се проявява в несанкционирането на санитаря за оставянето на детето. 
Ръководството на „дома” оставя тази простъпка без последици, въпреки че тя е 
явно нарушение на задължението на „дома” за непрекъснат, 24-часов надзор над 
детето.484

 
 

254. Отвъд тези конкретни бездействия, съставляващи сериозно психологическо 
малтретиране на А., самата институционализация на детето съставлява 
накърняване на правото му на личен живот, в смисъла на обуславящата 
оцеляването и личното му психично развитие връзка с родителска фигура.485 
Институцията е осуетила възможното индивидуално развитие на детето, като го е 
лишила от родителска грижа, без каквато такова развитие е невъзможно.486

                                                           
479 Пак там.  
480 Вж. Приложение № 27, стр. 15. 
481 Пак там. 
482 Пак там, стр. 15-16. 
483 Пак там, стр. 14. 
484 Пак там, стр. 16. 
485 Пак там, стр. 18. 
486 Пак там. 

 



79 

Развитието на А. е блокирано от бездействието на държавата-ответник да осигури 
такава грижа, без каквато човешките същества стагнират и, както е станало в 
настоящия случай, погиват. 487 Институцията доуврежда детето А., като го лишава 
от жизненонеобходимите му базисни грижи.488

 

 Самата институционализация е 
патогенна. Тя тежко фрустрира императивната жизнена потребност на детето от 
връзка със стабилен родителски обект. Тази фрустрация води до застоя на А. в 
бебешки стадий, продължил целия й 15-годишен живот.  

255. Този осакатяващ, обезсмислящ живота застой е функция от тежките дефицити 
на институционалната среда; той не е присъщ на детето. Всяко човешко дете има 
потенциал за развитие. Потенциалът на А. за осмислящ съществуването й 
напредък е ограбен от държавата-ответник, която я подлага на рушащата 
посредством пренебрежение институция. Институционализацията е обрекла 
детето на изолирано, самотно съществуване, без движение напред. Тя е свела 
съдбата му до празното люлеене на махалото, в което А. е виждала единственото 
изпълващо часовете й движение. Това мародерстване на жизнеността на детето е 
пряк резултат от лишаването му от базисно необходимата му човешка връзка. За 
него отговаря държавата-ответник. Не само не са осигурили властите човек за 
такава връзка - дори на концептуално равнище държавата не е признала 
необходимостта да направи това.489

 

 Не само не е посрещната базисната 
потребност на детето - държавата дори не отчита тази потребност и императива тя 
да бъде посрещната, за да получи детето шанс да живее.  

256. Това дете не получава шанс да живее и умира закономерно – душевно, след 
което и физически. Това се дължи на институционализиращата държава. То е 
пряк ефект на институцията – безогледна, бедна, човекорушаща, смъртоносна.490

 
  

257. Налице е нарушение на правото на детето да осъществи шанса си за личностно 
развитие и съдба, през осмислящо човешко свързване с друг. Това е нарушение на 
правото му на личен живот по Член 8. Искаме Съдът да признае това.  

 
II.5 

258. Твърдим, че е нарушено правото на А. на ефективно средство за 
вътрешноправна защита във връзка с нарушенията на правата й на личен живот 
по Член 8 и на свобода от дискриминация по Член 14.  

Член 13 ЕКПЧ 
 

 
259. Наказателното разследване на тежката злоупотреба с живота на А. 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. 
Молим, Съдът да вземе предвид тези съображения и като обосновка на 
твърдението ни за нарушения на Член 13 във връзка с Член 8 и с Член 14.  

                                                           
487 Пак там. 
488 Вж. Приложение № 27, стр. 19.  
489 Пак там. 
490 Пак там.  
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260. 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 (институционализираност), на децата с увреждания от „домовете”, за които 
съществуват множество публично известни данни, че са обект на тежки, 
потенциално престъпни посегателства и злоупотреби.491 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, в 
това число преразглеждането на делото по случая на А..492

 
II.6 

 Ето защо, твърдим, че 
опитът на БХК да защити правото на децата с увреждания от институциите, в това 
число А., 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 от „домовете”, в това число правото им на личен 
живот по Член 8.  

261. Твърдим, че А. е жертва на дискриминация в качеството си на дете с умствена 
изостаналост, лишено от родители и семейство и институционализирано (трите 
признака). Тази множествена дискриминация е във връзка с нарушаването на 
правата й по Член 2, Член 3, Член 8 и Член 13. Правото на живот на А. е 
нарушено, защото властите го подценяват поради трите признака. Те, първо, 
намират, че поради трите признака детето по определение е „нормално” да живее 
кратко и мъчително. Второ, съзнавано или не, те си позволяват неглижирането на 
детето, което пряко води до смъртта му, защото поради трите признака и 
свързаната с тях социална стигма и изолация на деца, като А., те мислят, че могат 
да си го позволят безнаказано.  

Член 14 ЕКПЧ 
 

 
262. Същото важи за нарушението на правото на детето на свобода от нечовешко 

отнасяне по Член 3. Властите са оставили това дете тежко да страда и системно са 
го рушили с пренебрежението си, защото са мислили, че това за него е присъщо и 
„нормално” и съдбата не му е отредила повече, за разлика от съдбата на здравите 
деца, защитени от роднинска общност, както и защото мислят, че могат да си 
позволят такова малтретиране безнаказано – без обществото или законът да ги 
санкционира.  

 

                                                           
491 Вж. пара 105 и 106 от Фактите. 
492 Вж. пара 183-238 от Правото, Член 2 и Член 3 – процедурни нарушения.  
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263. Същото важи и за нарушеното право на личен живот на детето. Властите са си 
позволили това нарушение, защото не мислят, че А., като здравите деца, защитени 
от роднинска общност, може и трябва да има лично развитие и смислен, 
пълноценен живот във връзка с други хора, които да подкрепят осъществяването 
на душевния и умствения й потенциал. 

 
264. Същото важи за нарушеното право на защита на детето, в това число 

нарушаването на задължението на държавата-ответник ефективно да разследва 
чудовищната му смърт му и тежкото му малтретиране приживе. Прокуратурата и 
разследващите неглижират тази защита, защото, съзнавано или не, приемат, че за 
дете, като А., е „нормално” да страда и умре по начин, немислим за друго дете, 
което не носи (някой от) трите признака.   

 
265. За тези наши твърдения има преки и косвени доказателства. Пряко 

доказателство е изявлението на директора на институцията, пряко отговорна за 
живота и здравето на А., възпроизведено от дознателя, водил разследването, че 
гълтането на предмети „е типично за деца с такива заболявания”.493

 

 С това 
изявление властите показват, че за тях е естествено, нормално детето А. да 
погълне 4 килограма едри боклуци – само защото то е с „такива заболявания”, т.е. 
поради неговата определена по признак ментално увреждане идентичност. Това 
изявление е пряк израз на различното мерило, приложено от властите спрямо А. и 
случилото се с нея. Ако детето не беше дете с увреждания от „дом”, властите 
нямаше да нормализират случилото се с него. 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 „такива заболявания”, защото 
нямаше да приемат, че такава чудовищна съдба е „типична” за него. 
Следователно, те са бездействали спрямо А. именно защото тя е с увреждания и 
да страда и умре по чудовищен начин, според тяхната нагласа, й е присъщо, 
закономерно.  

266. Като казваме за мотивацията на властите – и отговорните за институциите, и в 
прокуратурата, да пренебрегват А., че може да е и несъзнавано свързана с трите 
признака, имаме предвид, че каузалността между неглижиращото отнасяне с 
детeто и трите признака може да е сублиминална, 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 

                                                           
493 Вж. пара 60 и 101 от Фактите. 
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дееца към тази разлика в отнасянето – дали тя е целена от него или той не си дава 
сметка за нея.494

 
    

267. 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 for495

 

. 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 автоматични, инкорпорирани 
стереотипи. В настоящия случай, не е необходимо разследващите органи и 
прокурорите, както и служителите в институциите, да са искали да неглижират А., 
защото е институционализирано дете 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 животът 
му да се състои от самотно клатене в ъгъла, съзерцание на примитивно махало от 
подръчни предмети и самонацапване със собствени изпражнения, за да получи 
миене като единствена разтуха; че е естествено такова дете да е изоставено, да не 
може да говори, да няма ничие внимание; че му е присъщо да не бъде учено на 
нищо, да остане 2-годишно бебе вътре в себе си, да страда безпросветно, да гълта 
предмети от безизходица и да умре от разложението им на 15-годишна възраст, 
когато другите младежи, които са без „такива заболявания” затова правото им на 
пълноценен живот е всеобщо признато, се влюбват и влизат в света. 

268. Твърдим, че именно такава нагласа е оформила действията и бездействията на 
служителите на държавата-ответник спрямо А... 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 – никой нямаше да 
допусне то да погълне 4 кг боклуци, тласкано от системно чувство за вътрешна 
празнота, нито прокуратурата щеше да остави случилото се без последици, да 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 провокират у него интензивното душевно страдание, което е изпитвала А. и 
което е породило у нея поведенческото разстройство пика, довело до смъртта й. 

                                                           
494 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 ex parte EOC [1989] AC 1155; Clay Cross (Quarry 
Services) Ltd v Fletcher [1979] ICR 47. 

495 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. 
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Ако детето беше „нормално”, т.е. без ментални увреждания и с родители, а не 
изоставено беззащитно в ръцете на държавата, и властите нямаше да легитимират 
страданието и гибелта му, като естествени за децата „с такива заболявания”496

 
. 

269. Ето защо, независимо дали властите са осъзнавали това, действията и 
бездействията им спрямо А. 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 нечовешко е случилото се с А., 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.  

 
270. Безнаказаността за злоупотреби с децата от „домовете”, като А., 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.497

 
 

271. Ако не подценяваха децата, като А., 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 най-тежък 
случай, какъвто е настоящият, защото никой не стои зад тези деца - служителите в 
институциите, отглеждали А., нямаше да допуснат тя да се мъчи нечовешки и да 
се погуби, като изстрада брутална смърт. 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, Член 8 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 естество на решението, органът – 
съдебен или друг, който го е издал) 

Резолюция на ВКП от 11.11.2011 г., с която приема постановленията на ОП – 
Търговище от 10.05.2007 г. и на АП – Варна от 08.07.2008 г. за обосновани, правилни 
и законосъобразни. 
 

Други решения (изброени в хронологичен ред, като посочвате за всяко решение датата, 
естеството му и органа – съдебен или друг, - който го е издал). 
Постановление за прекратяване на наказателно производство от 10.05.2007 г. на ОП – 
Търговище. 
 
                                                           
496 Вж. пара 60 и 101 от Фактите.  
497 Вж. за повече относно общата картина на безнаказаност пара 114 - 119 от Фактите и пара 232-237 от 

Правото. 
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Постановление от 08.07.2008 г. на АП – Варна по пр. пр. № 94406/ 2008 г., с което 
потвърждава постановлението на ОП – Търговище от 10.05.2007 г.; 
 

272. Имали ли сте на разположение вътрешноправно средство за защита, което не 
сте използували? Ако да, каква е причината, поради която не сте го използували? 

Жалбоподателят декларира, че не е имал на разположение ефективно вътрешноправно 
средство, което не е използвал. 
 

V. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛТА НА ЖАЛБАТА 
 
Настоящата жалба цели установяване на нарушения по чл. 2, чл. 3, чл. 8, чл. 13 и чл. 14 
от Конвенцията, извършени спрямо А. Г. Й. от държавата-ответник и да се предпишат 
мерки за адевкватно разследване по случая и за недопускане на подобни нарушения 
вбъдеще. 
 
VI. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТАНЦИИ, ПРЕД КОИТО ЖАЛБАТА Е 
ПРЕДСТАВЕНА ИЛИ Е БИЛА ПРЕДСТАВЯНА 
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: Удостоверение за раждане на А. Г. Й., изд. на 18.06.1991 г. от община 
Варна; 
Приложение 2: Епикриза, изд. от д-р К. К., Дом „Майка и дете”, Варна (дата на издаване 
на документа не се чете); 
Приложение 3: Социален доклад № 242–0145/ 01.08.2005 г. на дирекция „Социално 
подпомагане”, община Търговище към Агенция за социално подпомагане; 
Приложение 4: Справка от 06.06.1994 г., изд. от Дом „Майка и дете” – Варна; 
Приложение 5: Настанителна заповед № 458/ [денят не се чете].06.1994 г., изд. от 
Регионален център по социални грижи – Варна; 
Приложение 6: Придружително писмо № 836/ 22.07.2005 г. от дирекция „Социално 
подпомагане”, община Ветрино до дирекция „Социално подпомагане”, община 
Търговище; 
Приложение 7: Декларация от Г. К. Й. от 20.07.2005 г. за даване на съгласие за пълно 
осиновяване на А. Г. Й.; 
Приложение 8: Медицинско удостоверение № 1557/ 10.06.1994 г., изд. от Висш 
медицински институт – Варна, катедра по психиатрия; 
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Приложение 9: Оценка на дете с умствена изостаналост при постъпване в заведение за 
социални грижи от 18.06.1994 г., изд. от ДДУИ – Васил Друмев; 
Приложение 10: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 
заведението за социални грижи от 1996 г., изд. от ДДУИ – Васил Друмев; 
Приложение 11: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 
заведението за социални грижи от 12.05.1997 г., изд. от ДДУИ - Васил Друмев; 
Приложение 12: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 
заведението за социални грижи от юни 1998 г., изд. от ДДУИ - Васил Друмев; 
Приложение 13: Протокол № 25/ 25.07.2002 г. за изписване на А. Г. Й. от ДДУИ – Васил 
Друмев и предаване в ДДМУИ – Стража, съставен от ДДУИ – Васил Друмев; 
Приложение 14: Документ, издаден от ДДМУИ – Стража на 13.08.2002 г.; 
Приложение 15: Оценка на дете с умствена изостаналост след едногодишен престой в 
заведение за социални услуги от 26.06.2003 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 16: Ненаименован ръкописен текст за А. Г. Й.; 
Приложение 17: План на грижите за А. Г. Й. от 23.03.2003 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 18: План за действие за А. Г. Й. от 23.03.2005 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 19: План за действие за А. Г. Й. от 08.09.2005 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 20: План за действие за А. Г. Й. от 18.05.2006 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 21: План за действие за А. Г. Й. от 25.09.2006 г., изд. от ДДМУИ – Стража; 
Приложение 22: Констативен протокол от извършена проверка в ДДМУИ - Стража от 
ГДКПД – Русе към ДАЗД; 
Приложение 23: Протокол за разпит на Т. И. Д. от 26.10.2006 г.; 
Приложение 24: Протокол за разпит на Л. Б. Н. от 17.11.2006 г.; 
Приложение 25: Правилник за вътрешния трудов ред от 31.08.2006 г. на Дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост „Св. Мина”, с. Стража, общ. Търговище; 
Приложение 26: Доклад № 00-06-518 от 18.10.2006 г. на ГДКПД – Русе към ДАЗД 
относно извършена проверка в ДДМУИ „Св. Мина”, с. Стража и МБАЛ АД, гр. 
Търговище на 09, 10, 11.10.2006 г.; 
Приложение 27: Психиатрична експертиза за А. Г. Й., изготвена от д-р В. С., психиатър. 
Приложение 28: Докладна записка № 929 от 02.10.2006 г., изготвена от инспектор към 
Детска педагогическа стая към РПУ – Търговище; 
Приложение 29: Придружително писмо № 11–02–22/ 09.10.2006 г. от изпълнителния 
директор на МБАЛ – Търговище с приложени към него обяснения на началника на 
детско отделение, началника на ОАРИЛ, началника на хирургично отделение и 
началника на отделение по съдебна медицина към МБАЛ – Търговище; 
Приложение 30: Статия „60 деца молят за ласка в приют на обречените”, в-к „Труд”, 
05.10.2006 г.; 
Приложение 31: Аудио файл с предаването „Студени следи”, Българска национална 
телевизия, 10.06.2012 г., приложен на компакт диск; 
Приложение 32: Справка относно извършена работа по ЗМ 929/ 2006 г. по описа на РПУ 
– Търговище от 09.10.2006 г., изготвена от инспектор към Детска педагогическа стая 
към РПУ – Търговище; 
Приложение 33: Обяснение от Й. И. Г., медицински фелдшер в ДДМУИ – Стража; 
Приложение 34: Писмо № ЗМ 929/ 04.10.2006 г. от РПУ – Търговище до медицинския 
управител на МБАЛ – Търговище; 
Приложение 35: Констативен протокол от 04.10.2006 г. от извършена проверка в 
ДДМУИ - Стража от АСП; 
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Приложение 36: Заявление на БХК № 04–22–32 от 05.07.2012 г. до председателя на 
ДАЗД; 
Приложение 37: Решение № РД–12–12/ 12.07.2012 г. на ДАЗД за предоставяне на достъп 
до обществена информация по заявление № 04–22–32 от 05.07.2012 г. на БХК; 
Приложение 38: Протокол за разпит на О. М. от 07.12.2006 г.; 
Приложение 39: Протокол за разпит на Й. А. Т. от 20.03.2007 г.; 
Приложение 40: Протокол за разпит на Д. Н. И. от 30.03.2007 г.; 
Приложение 41: Задължително предписание № РД–14–37/ 15.11.2006 г. на председателя 
на ДАЗД до Т. Д., директор на ДДМУИ – Стража; 
Приложение 42: Заповед № 264/ 13.12.2006 г. на директора на ДДМУИ – Стража за 
налагане на дисциплинарно наказание на Й. Г., фелдшер; 
Приложение 43: Задължително предписание № РД–14–38/ 15.11.2006 г. на председателя 
на ДАЗД до д-р И. С., директор на МБАЛ – Търговище; 
Приложение 44: Писмо № 04–22–32 от 16.11.2006 г. от председателя на ДАЗД до 
министъра на здравеопазването; 
Приложение 45: Писмо № 04–22–32 от 16.11.2006 г. от председателя на ДАЗД до 
директора на РИОКОЗ – Търговище; 
Приложение 46: Писмо № 04–22–32 от 16.11.2006 г. от председателя на ДАЗД до кмета 
на община Търговище; 
Приложение 47: Статия „Гумена душа, Историята за един трагичен инцидент в дом за 
деца и чудовищата с прокурорски тоги”, в-к „Капитал”, електронно издание, 18.05.2012 
г.; 
Приложение 48: Епикриза № 2451 от 07.09.2006 г., изд. от МБАЛ – Търговище, 
хирургично отделение; 
Приложение 49: Съдебномедицинска експертиза на труп № 82 от 08.10.2006 г., 
изготвена от д-р В. Г., съдебен лекар при МБАЛ – Търговище; 
Приложение 50: Постановление на ОП – Търговище от 10.10.2006 г. за образуване на 
досъдебно производство; 
Приложение 51: Искане ЗМ №: 929 от 25.10.2006 г. на РПУ – Търговище до 
медицинския управител на МБАЛ – Търговище; 
Приложение 52: Придружително писмо 11–02–29/ 03.11.2006 г. от изпълнителния 
директор на МБАЛ – Търговище до РПУ – Търговище; 
Приложение 53: Част от рапортна тетрадка на ДДМУИ – Стража; 
Приложение 54: Постановление за назначаване на експертиза от 02.11.2006 г. на 
дознател от РПУ – Търговище; 
Приложение 55: Протокол за разпит на Й. И. Г. от 16.11.2006 г.; 
Приложение 56: Лекарствена характеристика на медикамента Cerucal, одобрена от 
Изпълнителна агенция по лекарствата; 
Приложение 57: Протокол за разпит на В. А. Е. от 16.11.2006 г.; 
Приложение 58: Искане № 929 от 24.11.2006 г. от РПУ – Търговище до ОП – Търговище 
за удължаване срока на разследването.  
Приложение 59: Постановление за назначаване на експертиза от 01.12.2006 г. на 
дознател от РПУ – Търговище; 
Приложение 60: Съдебномедицинска експертиза № II–173 от 18.01.2007 г., изготвена от 
МУ – Варна, катедра „Съдебна медицина и деонтология”; 
Приложение 61: Постановление за даване на указания за извършване на действия по 
разследването от 05.02.2007 г. на ОП – Търговище; 
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Приложение 62: Протокол за разпит на С. К. С. от 07.02.2007 г.; 
Приложение 63: Протокол за разпит на Г. Н. К. от 07.02.2007 г.; 
Приложение 64: Протокол за разпит на Ц. В. И. от 08.02.2007 г.; 
Приложение 65: Постановление за назначаване на експертиза от 08.02.2007 г. на 
дознател при РПУ – Търговище; 
Приложение 66: Допълнителна съдебномедицинска експертиза от 16.02.2007 г. към 
съдебномедицинска експертиза № II–173 от 18.01.2007 г., изготвена от МУ – Варна, 
катедра „Съдебна медицина и деонтология”; 
Приложение 67: Протокол за разпит на М. Л. К. от 28.02.2007 г. 
Приложение 68: Протокол за разпит на Ю. С. С. от 28.02.2007 г.; 
Приложение 69: Постановление за даване на указания за извършване на действия по 
разследването от 12.03.2007 г. на ОП – Търговище; 
Приложение 70: Постановление за назначаване на експертиза от 19.03.2007 г. на 
дознател при РПУ – Търговище; 
Приложение 71: Съдебномедицинска експертиза от 19.03.2007 г., изготвена от д-р 
Юлиян Дончев, рентгенолог, отделение „Образна диагностика”, МБАЛ – Търговище; 
Приложение 72: Протокол за разпит на М. Т. Т. от 19.03.2007 г.; 
Приложение 73: Протокол за разпит на И. Н. Д. от 19.03.2007 г.; 
Приложение 74: Протокол за разпит на Ю. К. Т. от 19.03.2007 г.; 
Приложение 75: Постановление за даване на указания за извършване на действия по 
разследването от 27.03.2007 г. на ОП – Търговище; 
Приложение 76: Заключително постановление от 06.04.2007 г. на дознател при РПУ – 
Търговище; 
Приложение 77: Постановление за прекратяване на наказателно производство от 
10.05.2007 г. на ОП – Търговище; 
Приложение 78: Постановление от 08.07.2008 г. на АП – Варна по пр. пр. № 94406/ 2008 
г.; 
Приложение 79: Искане на Български хелзинкски комитет до прокуратурата да провери 
всички ДДМУИ; 
Приложение 80: Искова молба от 18.08.2008 г. до Софийски районен съд от Български 
хелзинкски комитет срещу прокуратурата на България (ПРБ); 
Приложение 81: „БХК съди прокуратурата за отказ да разследва смърт на деца в 
институции“, вестник „Дума“, електронно издание, 04.09.2009 г.; 
Приложение 82: „Правозащитници съдят прокуратурата за отказ да разследва смърт 
в социални домове“, в-к „Дневник“, електронно издание, 03.09.2009 г.; 
Приложение 83: „БХК съди прокуратурата заради отказ да разследва смъртта на 75 
деца“, информационен сайт Mediapool.bg, 16.02.2010 г.; 
Приложение 84: „Хелзинкският комитет съди прокуратурата за смъртта на 75 деца“, 
в-к „Сега“, електронно издание, 17.02.2010 г.; 
Приложение 85: Доклад от извършена съвместна проверка в ДДМУИ „Св. Мина”, с. 
Стража, общ. Търговище, изготвен от РП – Търговище на 24.06.2010 г.; 
Приложение 86: 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 Районна прокуратура - Търговище за 
резултатите от същата проверка; 
Приложение 87: Статия „238 деца умрели от глад, студ и безхаберие“, в-к „24 часа“, 
електронно издание, 20.09.2010 г.; 
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Приложение 88: Статия „238 деца умрели по домовете гладни или насилвани“, в-к 
„Труд“, електронно издание, 20.09.2010 г.; 
Приложение 89: Статия „Борис Велчев: Разследват се над 160 смъртни случаи в домове 
за деца“, в-к „Дневник“, електронно издание, 20.09.2010 г.; 
Приложение 90: Статия „238 деца жертви на глад и лоши грижи“, в-к „Монитор“, 
електронно издание, 21.09.2010 г.; 
Приложение 91: Отказ от иск от 21.09.2010 г. по гр. д. № 41248/ 2009 г. по описа на 
Софийски районен съд, 25 с-в; 
Приложение 92: Определение от 01.10.2010 г. по гр. д. № 41248/ 2009 г. по описа на 
Софийски районен съд, 25 с-в; 
Приложение 93: Статия „Прокуратурата разследва смъртта на 238 деца от домове”, 
информационен сайт „Вести”, 25.10.2010 г.; 
Приложение 94: Новинарско съобщение „Образуват дела за 238 смъртни случая с деца 
в домове”, БНТ, 25.10.2010 г.; 
Приложение 95: Уведомително писмо № А-285 от 29.10.2010 г. от ОП – Търговище до 
ВКП, с копие до БХК; 
Приложение 96: Постановление на Върховна касационна прокуратура от 14.12.2010 г. по 
пр. пр. № 3354/ 2010 г.; 
Приложение 97: Сигнал на БХК от 14.10.2011 г. до ВКП срещу постановление на АП – 
Варна от 08.07.2008 г.; 
Приложение 98: Резолюция на ВКП от 11.11.2011 г.; 
Приложение 99: Статия „Съдят ни за смърт на дете, яло 25 стелки и парцали”, в-к „24 
часа”, електронно издание, 14.05.2012 г.; 
Приложение 100: Статия „Хелзинкски комитет завежда дело в Евросъда за смъртта на 
дете от дом”, в-к „Труд”, електронно издание, 14.05.2012 г.; 
Приложение 101: Статия „Хелзинкският комитет ще съди България в Страсбург заради 
смъртта на дете”, в-к „Дневник”, електронно издание, 14.05.2012 г.; 
Приложение 102: Статия: „Прокуратурата разпореди ново разследване на смъртта на 
А.”, в-к „Капитал”, електронно издание, 21.05.2012 г.; 
Приложение 103: Постановление на заместник-главния прокурор при ВКП от 21.05.2012 
г. по пр. пр. № 12828/ 2012 г.; 
Приложение 104: Постановление ВКП от 28.05.2012 г. по пр. пр. № 12828/ 2012 г. 
 
 
VII. ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС 
Декларирам, съзнателно и искрено, че сведенията, които фигурират в този формуляр, са точни. 

 
гр. София 
06.08.2012 г. 
           

   (адв. Маргарита Илиева) 
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