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1. РЕЗЮМЕ  
 
Българското наказателно законодателство не съдържа дефиниции за следните 
термини: „уязвимо лице“, „лице с интелектуално и/или психосоциално увреждане“,   
„заподозряно лице“, „доверено лице“ или „законен представител” на лице с увреждане, 
което не е поставено под запрещение. То не предвижда в никоя фаза на процеса 
предоставяне на информация за правата на задържания/обвиняемия/подсъдимия с 
интелектуално и/или психосоциално увреждане на лесно разбираем език и/или чрез 
използване на аудио-визуални материали. Както и не съдържа разпоредби за 
информиране на заподозрените, задържани в полицията, до образуване на досъдебно 
производство. 
 
Българските разследващи и правораздаващи органи нямат пряк и автоматичен 
достъп до данни за интелектуални и/или психосоциални увреждания на 
задържани/обвиняеми/подсъдими, нито до данни за техните законни представители, 
ако са поставени под запрещение.  
 
Законодателството и практиката не предвиждат специализирана подготовка и 
правила за полицаи, прокурори, съдии, адвокати за работа с лица с интелектуални 
и/или психосоциални увреждания.  
 
Аудио- и визуално записване на разпити на лица с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания не е задължително, според Наказателно-процесуалния 
кодекс, в която и да е фаза на наказателното производство. 
 
Правна защита на лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания не се 
предоставя задължително преди повдигане на обвинението. Тя се предоставя 
задължително, само след повдигане на обвинението и ако тези им увреждания, им 
пречат да се защитават сами. За съжаление, първите разпити на някои лица се 
провеждат без адвокат, а в някои случаи, след упражнено физическо и/или психическо 
насилие от страна на полицаите. На практика, единици от уязвимите лица имат срещи 
насаме с адвокатите си по време на процеса.  
 
Медицинска помощ по време на полицейско задържане се предоставя, само ако 
лицето я е поискало в изрична декларация. Помощта не е специализирана и няма 
гаранции, че ще се предостави в условия на конфиденциалност на практика.  
 
Уведомяването на близки на лицето по време на полицейското задържане, се 
извършва, само ако лицето изрично поиска това в нарочна декларация и от дежурен 
полицейски служител, а не лично.  
 
Българското законодателство не предвижда гаранции за информиране на лицето с 
интелектуален и/или психосоциален проблем по разбираем за него начин за 
процесуалните му права в досъдебна фаза и по-специално - при предявяване на 
обвинение, предявяване на разследване, възможност за оспорване на актове, 
нарушаващи правата му и запознаване с обвинителния акт. Българското 
законодателство не предвижда гаранции за информиране на близки, приятели, 
роднини, които са в доверителна връзка с уязвимото лице за повода и хода на 
производството и за процесуалните права и задължения на лицето.  
 
От интервютата по настоящия проект може да се прецени, че лицата, които са били на 
принудително лечение, са крайно стресирани от него. Онези, които са били на 
терапия по време на задържането си в арест, в някои случаи не са запознати с нея и 
не споделят във връзка с какви състояния им е била предписана.  
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Нормативната уредба съдържа доста разпоредби в опит да създаде гаранции за 
извършване на компетентна и независима експертиза на лицe с интелектуално и/или 
психосоциално увреждане с оглед вменяемостта или психическата му годност да 
възприема и пресъздава факти, да дава обяснения, да разбира свойството и 
значението на постъпките си и да ги ръководи, както и да разбира смисъла на 
предприетите мерки. Не са налице, обаче никакви гаранции за своевременна 
преценка на уязвимостта на лицето с цел оказване на подкрепа по време на 
процеса.  Липсва и отделен закон за вещите лица, който да поставя стандарти за 
качеството на експертизите, както и достойното заплащане за тях. Освен това, 
Наказателно-процесуалният кодекс не задължава съда да избира вещи лица от 
утвърдените към съдилищата списъци.  
 
Всички интервюирани по проекта лица са имали негативен опит с престоя си в ареста 
поради продължителността му, липсата на връзки с близки и роднини, тежките 
материални условия, липсата на дейности и липсата на поверителни срещи с адвокат.  
 
Българското законодателство не предвижда специални гаранции за процесуалните 
права на подсъдими с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Макар съдът 
да е задължен да уведоми всички участници в процеса за правата им, няма специални 
правила за обстановката, времето, мястото и лицето, което трябва да направи това. 
Не съществува и задължение за произнасяне на присъдата по разбираем за лицата с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания начин.  
 
На практика, доколкото в общия случай (както показва изследването) лицето с 
интелектуален и/или психосоциален проблем няма достъп до разбираема за него 
информация, има служебен защитник, когото не е избрало само и предимно няма 
срещи с него насаме, понякога е било жертва на полицейско насилие, не получава 
адекватна медицинска помощ и бива задържано през целия наказателен процес далеч 
от лицата, с които поддържа доверителна връзка, е много вероятно да не може да се 
ползва въобще или достатъчно ефективно от предвидените в закона средства 
за защита.  
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Българското наказателно законодателство не предвижда специални процесуални 
права за хората с интелектуални и/или психосоциални увреждания, освен правото им 
на задължителна защита, ако увреждането им им пречи да се защитават сами. 
Осигуряването на специализирана подкрепа и информация относно наказателния 
процес не са регламентирани. Не се събира и публикува и официална статистика за 
броя на хората с интелектуални и/или психосоциални проблеми, които имат досег с 
наказателноправната система в страната.  

3. ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Настоящото изследване цели да провери прилагането на Препоръка на Европейската 
комисия от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвими 
лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство 2013/С 
378/021 в Австрия, България, Чехия, Литва и Словения. Тя беше анализирана от 
правна и практическа гледна точка. Специално внимание се отдели на 
съществуващите механизми за оценка на уязвимостта на заподозрените и 
обвиняемите лица с интелектуални затруднения и/или психосоциални проблеми, както 
и на гаранциите за техните права в досъдебното и съдебното производство (особено 
на достъпа до правна помощ, медицинска помощ, достъпна информация и т.н.) 
Схващането, от което изхождаха изследователите бе, че спазването и прилагането на 
препоръката, която цели да подобри способността на уязвимите лица да разбират и 
ефективно да участват в наказателни производства, би понижило дискриминацията 
спрямо тази група извършители. Крайните цели на изследването бяха да се установят 
пропуските и да се отправят препоръки на национално и европейско ниво, въз основа 
на които да се изготви наръчник.   
 
Методологически, анализът се основава на изследване на законодателството и 
практиката. Данните от практиката се събраха от интервюта с хора с интелектуални 
затруднения и/или психосоциални проблеми, които са били осъдени за извършване на 
престъпления и са участвали в наказателни производства; експерти (по-специално, 
правоохранителни органи, адвокати, медицински лица, съдии) и други ключови 
експерти (НПО, членове на Консултативните групи към проекта).  
 

Теренното изследване в България – ноември-декември 2016 г.  
 
Опитите да се идентифицират лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания 
извън затвори, арести и психиатрични болници се оказаха неуспешни, макар 
изследователите да пробваха да открият такива чрез адвокати, психиатри, клинични 
психолози и клинични социални работници. Само по себе си това може да означава, 
че с лица с изтърпени присъди или освободени от наказателна отговорност не се 
работи в общността, след приключване на наказателния процес или че 
професионалистите не разполагат с информация за миналото на клиентите и 
пациентите си. Още по-притеснително е, че и малкото неправителствени организации, 
които представляват хората с интелектуални и психосоциални проблеми, също не 
разполагат с информация за такива лица.  
 
Това наложи в рамките на първата фаза на теренното изследване в България да се 
интервюират 16 лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания, които се 
намираха в затвори и изтърпяваха влезли в сила присъди за извършени 
престъпления. От 16-те лица, 14 са мъже, а две са жени и бяха в затворите в Стара 
Загора, Бобов дол, Белене, Пазарджик, Сливен и Пловдив. Възрастта на 

                                                
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32013H1224(02). 
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интервюираните е от 20 до 55 г. Девет от тях са роми, а седем – българи. Десет от 
интервюираните имат основно образование (шестима от тях се самоопределят като 
неграмотни), а останалите шест – средно. Десет от интервюираните лица имат 
интелектуално затруднение и някаква форма на психосоциален проблем, като в общия 
случай се поставя диагноза „личностно разстройство“, само умствена изостаналост 
има едно лице, а само шизофрения имат две лица, само епилепсия – едно, само 
биполярно разстройство – едно и само алкохолна зависимост – едно лице.  
 
Десет от интервюираните са били осъдени за извършване на кражба, един - за 
управление на МПС, без свидетелство за управление, един - за блудство с две 
непълнолетни момичета и четирима  - за убийство. Присъдите на лицата варират от 
1,5 г. за кражба до 20 г. лишаване от свобода за убийство.  
 
В рамките на изследването също бяха интервюирани един адвокат с дългогодишен 
опит в работата с хора с интелектуални и/или психосоциални увреждания и един 
наказателен съдия. Мнения за находките от изследването и препоръките бяха взети 
от: клиничен психолог, граждански съдия, психиатър, юрист, ръководещ 
неправителствена организация и изпълнителен директор на друга неправителствена 
организация – всички те с опит с работата с и за интересите на хора с интелектуални 
и/или психосоциални увреждания. Коментарите и мненията им бяха включени в 
настоящото изследване.  
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4. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ПРАВНА РАМКА 
 

4.1. Преглед на българското законодателство във връзка с процесуалните 
гаранции за лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания 

 
 

Наказателният процес в България се регламентира основно от Наказателно-
процесуалния кодекс (НПК),2 в който са уредени фазите на процеса, участниците в 
него, техните права и задължения, правилата за установяване на вменяемост, за 
назначаване на експертизи, за прилагане на мерките за неотклонение, вкл. 
настаняване за изследване в психиатрична болница. По отношение на реда и 
условията на полицейско задържане се прилага Законът за Министерството на 
вътрешните работи,3 в който се уреждат правата и задълженията на задържаното 
лице; условията, в които се осъществява задържането; предоставянето на правна и 
медицинска помощ; информирането на трето лице, както и информирането на лицето 
относно повода за задържането. Същите права са регламентирани по-детайлно в 
Инструкцията 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерство на вътрешните 
работи за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за 
настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните 
работи.4 
 
Българското законодателство не съдържа дефиниция за „уязвимо лице“. 
Българското процесуално законодателство не съдържа единна дефиниция за лица с 
интелектуални/интелектуални и/или психосоциални увреждания. В единствения член 
на НПК, където те са споменати във връзка с предоставяне на правна защита, се 
ползва изразът „физически или психически недостатъци“ (чл.94, ал.1, т.2). 
Наказателният кодекс борави с термините „умствена недоразвитост или 
продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието“ относно 
невменяемостта (чл.33) и с термина „душевно болен“  - относно прилагането на 
принудителни медицински мерки (чл.90). Медицинските експерти, назначавани от 
съда, за оценка на състоянието на лице, за което има съмнения, че има интелектуален 
или психосоциален проблем, боравят с дефинициите на Международната 
класификация на болестите (МКБ-10). Настоящото изследване ползва обобщаващите 
термини „интелектуално и/или психосоциално увреждане“ и още по-общото „лица с 
ментални проблеми“, визирайки състояния от Ф70 до Ф79 от МКБ-10 за умствено 
увреждане и Ф0 до Ф99 от МКБ-10 за психично увреждане.  

 
По отношение на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания са приложими гореспоменатите Наказателно-
процесуален кодекс (НПК), Закон на Министерството на вътрешните работи и 
Инструкцията 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерство на вътрешните 
работи за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за 
настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните 
работи. Освен НПК, никой друг акт не съдържа специална процесуална разпоредба 
относно тази уязвима група. В НПК е упоменато, че на лица с физически или 
психически недостатъци, които им пречат да се защитават сами, се предоставя 
задължителна правна защита. Другите приложими за част от тези лица  разпоредби, 

                                                
2
 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), достъпен на: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224. 

3
 Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), достъпен на: 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136243824. 
4
 Министерство на вътрешните работи, Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за 

осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в 
тях в Министерството на вътрешните работи, достъпна на български език на: 
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136426770. 
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са от Наказателния кодекс и касаят освобождаването от наказателна отговорност 
(чл.33) и налагането на принудителни медицински мерки в случай на установяване на 
невменяемост на лицето (чл.89-92).  
 
В случай, че уязвимите лица са поставени под запрещение, би трябвало да се имат 
предвид и Законът за лицата и семейството5 и Семейният кодекс6, които 
регламентират поставянето под запрещение и наличието на настойник/попечител на 
уязвимото лице, тъй като последният е законен представител на лицето и в случаите 
на пълно запрещение, би трябвало да взема решения в целия процес вместо 
уязвимото лице, а в случаите на ограничено запрещение, би трябвало да дава 
съгласие или несъгласие за решенията на уязвимото лице.  
 
Настоящото изследване не достигна до никаква информация относно национално 
дискутиране на Препоръка на Европейската комисия от 27 ноември 2013 година 
относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или 
обвиняеми в наказателно производство 2013/C 378/027 и планиране на мерки, 
съобразени с нея, за които са били предвидени 36 месеца (изтекли в края на 2016 г.). 

 

4.2. Национални организации и изпълнителни органи в сферата 

 
По отношение на осигуряването на процесуални гаранции за правата на хората с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания, органи и организации, които са в 
позиция да вземат политически, експертни и законодателни решения са: Министерство 
на правосъдието,8 Министерство на вътрешните работи,9 Министерство на 
здравеопазването,10 Национално бюро за правна помощ11 (тези четири ведомства би 
трябвало да имат основната инициатива за законодателно разработване на 
механизъм за осигуряване на ефективно регламентиране и прилагане на 
процесуалните права на уязвимите групи), адвокатски колегии по места, Национален 
институт на правосъдието12 (които би трябвало да осигурят обучение на магистрати и 
адвокати за работа с уязвими лица), Българска асоциация на лицата с интелектуални 
затруднения13 (НПО), Национална организация на потребителите на психично-здравни 
услуги14 (НПО) (които би трябвало да допринесат за разработване на достъпна 
информация и подготовка на мрежа за подкрепа на уязвимите лица), Българска 
психиатрична асоциация15 (НПО), Дружество на психолозите в Република България 

                                                
5
 Закон за лицата и семейството (10.09.1949), чл.5, достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2121624577. 

Според чл.5. „непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да 
се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с 
такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се 
поставят под ограничено запрещение. За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а 
за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4,ал. 2.“ Според чл.3. „лицата, които не са 
навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват 
техните законни представители - родители или настойници.„ Според чл.4 „лицата от 14 години до 
навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на 
техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за 
задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.“ 
6
 Семеен кодекс (1.10.2009), чл.153, достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484. 

7
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32013H1224(02) 

8
 http://www.justice.government.bg/ 

9
 https://www.mvr.bg/default.htm 

10
 https://www.mh.government.bg/bg/ 

11
 http://www.nbpp.government.bg/ 

12
 http://www.nij.bg/ 

13
 http://bapid.com/bapid/ 

14
 http://noppzu.ngobg.info/ 

15
 http://www.bpa-bg.org/?q=node/43 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2121624577
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(НПО)16 (които би трябвало да доставят експертна помощ относно оценката на 
уязвимостта и способността на конкретното уязвимо лице да премине през 
наказателния процес информирано и защитено по най-добрия начин). В допълнение, 
разбира се, Парламентът би трябвало да внесе предложените промени в 
законодателството и да ги приеме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16

 https://bgpsychologists.wordpress.com/contacts/board/ 
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5. ЗАКОНОВО И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ПРЕПОРЪКАТА В БЪЛГАРИЯ 

 
Документални снимки 
 
История 1 
 

Е.А. е на 42 години. Страда от епилепсия. Изглежда страда от заболяването от 
малък, защото от дете помни как е падал, но никой от роднините му не е знаел 
какво е това. Много по-късно му е поставена диагноза и е започнало лечение. 
Приема медикаменти и ги познава. Има едно дете, на 15 години, което не живее с 
него, а с майка си. Детето е напуснало училище, за да работи, поради крайната 
бедност на семейството. Самият Е.А. е учил само до 6 клас, но твърди, че може да 
чете и пише, има хубав подпис.   
 
През 2013 г. е обвинен за кражба на желязо. Вероятно наистина е извършил 
кражбата, макар да не е много сигурен за какво точно е обвинен и осъден. Ето 
историята на неговото задържане, арест и изтърпяване на наказанието 
„лишаване от свобода”, разказана от него. 
 
Един ден, през 2013 г. полицейска кола спира пред дома му, който се намира в малко 
село. Няколко полицая го викат да излезе и директно, без много обяснения, го 
арестуват. Това се случва пред очите на неговите близки и роднини, на много 
съседи. Не му казват нищо конкретно. „Трябваш ни” е единственото, което помни 
да е чул от полицаите. Не му казват в какво го обвиняват, нито пък дали има 
някакви права. Докато го товарят в багажника на полицейската кола, полицаите 
коментират помежду си, че не искат да си цапат колата. Някой от съседите се 
обажда, че това не е много редно, но замълчава, за да не си навлече проблем. Три 
години по-късно Е.А. продължава да си спомня за това преживяване с неудобство и 
когато разказва тази история, държи да отбележи, че е бил чист тогава.   
 
По пътя към полицейското управление, което е в общинския град, колата спира в 
друго село. Започват заплахи.  „Сега ще си кажеш всичко!“ – казват му. И той 
признава  всичко, което искат да бъде признато, независимо дали е направено от 
него или не. Страхува се от физическо насилие и е готов на всякакви признания. 
Това, обаче, не му спестява насилието.  В полицейското управление го бият с крак 
от маса. Бият го по табаните на краката, за да не личи.  Държат го вързан с 
белезници на стол. Ритат го. Не му задават въпроси. Директно изреждат: „Там в 
тая къща си влезнал, желязо си изкарал. В тая къща си влезнал...” Накрая Е.А. 
изпада в безсъзнание. Викат лекар. Закаран е в болница. Той не повдига въпроса за 
насилието, защото не смее. 
 
От болницата е освободен и се прибира в къщи. Продължава живота си, както до 
сега – без работа, в крайна бедност. Въпреки заболяването си, Е.А. не получава 
пенсия. Не може да се яви на ТЕЛК. Преди време не е извадил личната си карта, а 
старият паспорт му е бил взет и не може да събере пари да си плати глобата (80 
лева).   
 
Около месец след зрелищния арест Е.А. получава призовка за наказателно дело. 
Отново никой не го уведомява какви са правата му. Е. си спомня, че отишъл в 
полицейското управление и директно започнали да му четат „присъдата“. 
Поправен, че може би това е бил обвинителния акт, не е съвсем сигурен и приема, 
че може и така да е било. За него процедурата е била напълно неразбираема. 
Прочетен веднъж, обвинителният акт е звучал за него като присъда, без никаква 
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възможност да се защити. И кой да го защити? В неговото социално и финансово 
положение наемането на личен адвокат е мираж, за това той не се и замисля за 
такъв. Наплашен от преживяното насилие, не настоява за нищо. Назначен му е 
служебен адвокат. Адвокатът, обаче, не изглежда като да е на страната на Е. 
Убеждава го да си признае. Никога не задава въпроса какво наистина е направил Е. 
Притиска го да признае всички обвинения и обещава по-малка присъда при това 
положение.    
 
Процедурата по предявяване на обвинението е кратка. Не му задават въпроси. Има 
само твърдения: „Ти си го направил”. „Няма кой друг да е. Ти си.”  Адвокатът също 
продължава да настоява за признание.   
 
След това Е. е освободен. Никой не се притеснява, че ще избяга, че ще се укрие. 
Той самият никога не е и имал такова намерение.   
 
Скоро след това, девет дена по-късно, един квартален полицай идва в къщата му. 
„Ела“- казва той - „че ми трябваш”. Е. си знае, че следва затвор. Какво да се прави – 
мисли си той - присъдата е ясна.  Приготвил си е багаж – дрехи в едно сакче, най-
необходимото. Кварталният не знае такова нещо или поне така твърди. 
Междувременно пристигат от съдебна полиция. Е. е задържан отново. 
Петнадесет дни е в ареста. След това е осъден.  
 
През тези петнадесет дни адвокат нито вижда, нито чува. Прегледан е, обаче, от 
фелдшер. За щастие, защото по това време разполагал само с четири хапчета за 
епилепсията. Изписани са му нови лекарства. При това задържане надзирателите 
внимавали „да не му стане нещо”. Държали го под непрекъснато наблюдение. 
 
На петнадесетия ден откарали Е. в съда. В съдебната зала били само съдията, Е., 
прокурорът и служебният защитник. Близките му не присъствали, те изобщо не 
знаели кога му е делото. Никой не ги уведомил. 
 
Делото било кратко. Никой не се обърнал към Е. с въпроси. Прочели му 
обвинението, което той и без това вече знаел. Накарали го нещо да подпише. 
Подписал. Казали му, че всичко приключило. Някой се сетил да го попита дали 
разбрал каква е присъдата му. „Не”- отговорил чистосърдечно той. „Година и десет 
месеца – казали му – ти е присъдата.“ Цялата процедура отнела по-малко от 
четири минути, според Е.  
 
Последвала процедура по кумулация с друга присъда. Нямал адвокат по това дело. 
И, така, в крайна сметка, се озовал в затвора, с наказание „лишаване от свобода” 
за срок от три години и три месеца. 
 
„Болен, не болен, излежах ги.” – казва той за престоя си в затвора. Понякога влиза 
в болнична килия, но за малко и моли доктора да го изпише. „Щото в една килия, 
заключен, направо ме стяга сърцето, не мога да дишам…” – казва той. Там има и 
други хора, но е заключен, в малко пространство, въздухът не му стига.  
 
Никой не идва да го види. Роднините му са крайно бедни и той ги разбира. Има 
нужда от подкрепа – разбира подкрепата главно през материалната помощ, 
защото няма кой да му занесе нито дреха, нито бръснарски пособия, нито дори 
бельо. 
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История 2  
 

Когато К. е била на 4 години претърпява автомобилна катастрофа.  От тогава 
„не е добре”. Според медицинските документи тя има „умерена умствена 
изостаналост със значителни нарушения в поведението, изискващо внимание и 
лечение“ и  ТЕЛК – 85 %, а отразената терапия е Клупиксол Депо на 10 дни и 
Мендилекс. К. разбира донякъде състоянието си. Не знае, обаче, какво лекарство 
пие. Споделя, че е едно и е нещо за успокоение.  
 
Сега К. е на 20 години, изтърпява присъда „лишаване от свобода”, наложена за 
кражби. Учила е до 8 клас в помощно училище, но не се ограмотила.  Израснала е в 
интерната на училището в село, близко до родния й град. За себе си казва, че 
постоянно е правила „бели” и затова не се е изучила, както трябва.  Има сериозен 
опит с полицейско насилие – често е „яла бой” от полицаи. Осъждана е като 
непълнолетна за кражба. Първото й осъждане е с условна присъда.  
 
През 2015 г. е задържана в дома си. Тогава била на 19 години. Било е хубав ден, 
точно баба й била купила къща и семейството се е готвило за курбан по този 
повод. Но тя не го е дочакала, защото е арестувана, пред роднините си.  
 
Първоначално я водят в полицията. Остава там цял ден. Разпитвана е. Един черен 
мъж, както го описва тя, много по-едър от нея, я удря няколко пъти. Шамари. Кара 
я да признае за една кражба. По-късно други двама полицаи я бият с юмруци и я 
ритат. „Пребиха ме от бой”- казва тя по-късно. Поводът за насилието – искала да 
си отиде в къщи. Не й казали дали има някакви права.  
 
По-късно дошъл служебен адвокат. Посъветвал я да си признае вината. 
Изглеждало, че не се интересувал особено какво е направила и при какви 
обстоятелства, а само искал от нея да си признае това, в което е обвинена. 
Отначало тя отказала. После признала, от страх да не бъде отново бита. 
 
Адвокатът не присъствал винаги, когато я разпитвали. Отначало идвал един мъж, 
после започнала да идва жена в ареста. К. никога не разбрала какво е наложило 
промяната, но не е и питала, защото харесвала жената - тя идвала в ареста и 
говорела с нея. 
 
Едва по-късно, в следствения арест, й дали да подпише декларация, че е уведомена 
за правата си. Очевидно й обяснили какво подписва, защото тя не можела да 
прочете написаното там.  Както изглежда, тя напълно разбрала смисъла на 
декларацията, но за нея никога не е имало връзка между този документ и правата 
й. Декларацията не направила правата й реалност, не й помогнала с нищо. 
 
В ареста била прегледана от лекар, но не споменала нищо за насилието, което 
преживяла. Не смеела, защото си мислела, че ако сподели, ще стане по-зле. 
Полицаите я били предупредили да си мълчи. Тя така и направила. Не очаквала 
защита. Адвокатите, знаела тя, са „с пари“, а тя нямала. Получава само инвалидна 
пенсия. 
 
Два месеца и половина останала в ареста. Условията били мизерни. Храната - 
лоша.  Освен прегледа в началото, друга медицинска грижа не получила.  
 
Когато дошло време за съдебната процедура, я завели в съда. Там била жената-
адвокат. Отново й казала да признае всичко. К. така и направила. Не знаела, че 
признанието ще доведе до толкова дълго наказание (4 години). В крайна сметка, 
след кумулацията с предишната присъда й се събрало да „лежи” в затвора 2.5 
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години, от които една е минала към момента на интервюто. 
 
В съдебната зала дошли да я видят майка й и сестра й, които й липсвали много. К. 
нищо не разбрала от съдебния процес. Съдията питал нещо, тя отговаряла, но без 
да разбира какво всъщност се иска от нея. Чувствала се напрегната – изглеждало 
й, че всички се карат заради нея - полицаите, пострадалият (от когото била 
откраднала пари), карали се с адвокатката й. А К. от своя страна била в особено 
емоционално състояние от това, че майка й била в залата. „Направо се побърквах” 
- казва самата тя. Била много притеснена. Имала нужда от нещо допълнително, за 
да се успокои и да разбере какво се случва, може би някакви хапчета. Но нищо 
подобно не й било дори предложено. 
 
Не разбрала присъдата. Някой казал, че иска присъда 4 години. Дали й 2,5 години, но 
не е ясно кога е разбрала смисъла и размера на присъдата си. Нито пък дали някой 
й е обяснил как и защо се обединява сегашната й присъда с предишната, как става 
така, че ще бъде в затвора за 2,5 години. Изобщо, целият наказателен процес за К. 
е една мистерия. Тя знае, че е извършила нещо нередно и го приема. Минава през 
всичко, без да го разбира и без да очаква разбиране и подкрепа. Единственото, 
което иска през цялото време, е да има някаква връзка с „нейните хора”. Но няма 
такава. 
 
В затвора К. се чувства значително по-добре, отколкото в ареста. Искала да учи, 
но не й позволили. Обвинявали я, че много се бие с другите и че ще пречи. Тя 
самата не мисли, че ако учи, ще има причини да се бие. С нейното заболяване, 
смята тя, едва ли би била толкова опасна за другите.  „Половин човек съм”- казва 
по този повод за себе си тя. 
 
За кратко е настанена в психиатричната болница към затвора в Ловеч. Но не иска 
никога повече да се връща там. Намира мястото за „гадно”. Насилието там е още 
повече. В Ловеч тя не е бита, но толкова често е била свидетел на насилие към 
други хора, че искала да се самоубие. Не иска никога повече да се връща там.  
 
Повече от всичко К. иска да бъде на свобода и вкъщи. Готова е да бъде вързана „с 
каишка за крака”, за да не прави „бели“, да не излиза от къщата. Но не е подала 
молба за предсрочно условно предсрочно освобождаване, което тя нарича „опело“, 
защото не й е обяснено на разбираем език какво представлява. Не знае как, а и не 
знае към кого да се обърне за помощ.  
 
Никой не идва да я види в затвора. Няма как - много са бедни. Майка й се грижи за 
сестра й, която е с тежко физическо увреждане, на инвалидна количка, след като е 
била блъсната от влак. 

  
 

5.1. МЕХАНИЗМИ ЗА ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТТА 

 

5.1.1. Първоначална оценка от полицията (или други органи) и съда 
 

В България не съществува механизъм за оценка и идентифициране на общи признаци 
на уязвимост. Не се осъществява и обективна първоначална оценка от полицията или 
други разследващи органи за уязвимост сама по себе си и с цел оказване на подкрепа. 
Субективно, след образуване на досъдебно производство и когато уязвимото лице е 
привлечено като обвиняем и по признак предимно тежест на престъплението или 
бедност, се назначава формално служебен адвокат с очакването той да осигури 
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нужната подкрепа на обвиняемия. Никой орган няма задължение да уведоми друг 
компетентен орган с цел оценка на уязвимостта при наличие на данни за 
интелектуален или психосоциален проблем при задържано в полицията лице, нито да 
му назначи служебен защитник, докато е задържано.  
 
На практика, едва след повдигане на обвинение се назначава медицинска експертиза, 
чиято цел най-често е да установи вменяемостта/невменяемостта на лицето. 
Вменяемостта е способността на лицето към момента на извършване на деянието 
и/или след това да разбира свойството и значението на постъпките си и да може да ги 
ръководи. Според Наказателния кодекс „не е наказателноотговорно лицето, което 
действува в състояние на невменяемост - когато поради умствена недоразвитост или 
продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието не е могло да разбира 
свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си.“17 Той 
също разпорежда, че „не се налага наказание на лице, което е извършило 
престъпление, когато до произнасяне на присъдата изпадне в разстройство на 
съзнанието, вследствие на което не може да разбира свойството или значението на 
своите постъпки или да ги ръководи. Такова лице подлежи на наказание, ако 
оздравее.“ 18 
 

5.1.2. Медицински експертизи по време на производството 
 

В рамките на наказателното производство, след повдигане на обвинението, 
експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно: вменяемостта 
на обвиняемия или 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.19 Експертизата се назначава за 
улеснение и ръководство на правоприлагащия орган, а не за подпомагане на 
уязвимото лице. 
 
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 и длъжността на вещото лице или наименование на учреждението, в което 
работи, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се правят 
стационарните наблюдения, а в досъдебното производство  - и срок за представяне на 
заключението.20 След като извърши необходимите изследвания, вещото лице съставя 
писмено заключение, в което посочва: името си и на какво основание е извършена 
експертизата; къде е извършена; задачата, която е поставена; материалите, които са 
били използвани; изследванията, които са извършени и с какви научни и технически 
средства; резултатите, които са получени, и изводите от експертизата. Заключението 
се подписва от вещото лице. Ако при извършването на експертизата се открият нови 
материали, които имат значение по делото, но по които не му е била поставена 
задача, вещото лице е длъжно да ги посочи в заключението си.21 
 
Експертното заключение не е задължително за съда и за органите на 
досъдебното производство. Когато не е съгласен със заключението на вещото лице, 
съответният орган е длъжен да се мотивира.22 
 

                                                
17

 Наказателен кодекс, чл.33, ал.1. 
18

 Наказателен кодекс, чл.33, ал.2. 
19

 Наказателно-процесуален кодекс, чл.144, ал.2, т.3, т.4. 
20

 Наказателно-процесуален кодекс, чл.145. 
21

 Наказателно-процесуален кодекс, чл.152. 
22

 Наказателно-процесуален кодекс, чл.154. 
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С оглед преценка на умственото и/или психичното състояние на обвиняемото лице се 
назначава съдебно-психиатрична, съдебно-психологична или комплексна съдебно-
психиатрична и психологична експертиза. Условията и редът за тяхното назначаване и 
осъществяване е уреден в Наредба 2 от 26 октомври 2011 г. на Министерството на 
правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на 
здравеопазването.23 
 
Съдебнопсихиатричната експертиза се назначава за установяване психичното 
състояние на лице, когато съществува съмнение за психично разстройство.24 
Съдебнопсихиатричен експерт може да бъде лекар със специалност съдебна 
психиатрия, лекар със специалност по психиатрия и лекар със специалност детска 
психиатрия.25 
 
Съдебнопсихиатричната експертиза има за задача да даде заключение основно за 
способността на лицето да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги 
ръководи към датата на деянието, към момента на назначаване на експертизата и 
прогнозната му способност за в бъдеще. 26 
 
Съдебнопсихиатричната експертиза се извършва в лечебни заведения за болнична, 
извънболнична медицинска помощ, центрове по психично здраве, както и други 
лечебни заведения, осъществяващи дейност по психиатрия.27 Стационарната 
съдебнопсихиатрична експертиза на лица, задържани под стража, се извършва в 
лечебни заведения, които имат специализирани клиники или отделения, които се 
определят със заповед на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра 
на правосъдието. Специализираните съдебнопсихиатрични клиники или отделения 
осигуряват режим на задържане под стража с постоянно наблюдение на поведението. 
Максималният срок за стационарната съдебнопсихиатрична експертиза е до 30 
дни. Този срок може да бъде продължен еднократно с не повече от 30 дни. 
Амбулаторната съдебнопсихиатрична експертиза се извършва в лечебни заведения за 
извънболнична помощ и центрове за психично здраве.28 
 
За всяка съдебнопсихиатрична експертиза се съставя документ, озаглавен 
"Съдебнопсихиатрична експертиза", който се състои от увод, данни от делото, данни 
от психиатричното изследване, експертно обсъждане и заключение. 29 Уводът 
съдържа данни за вещото лице, изследваното лице и задачите на експертизата. От 
делото се включват: номер и дата на делото и кой орган го е образувал; кратки 
съществени данни за характера на делото и естеството на деянието или съдебния 
спор; кратко извлечение на същественото от показанията на обвиняемия, свидетелите 
или страните. Данните от психиатричното изследване включват: анамнезни сведения 
с посочване на източника им; сведения от всички допълнително събрани документи, 
особено за здравословното състояние на лицето, изпратено за експертиза; 
резултатите от цялостното телесно, неврологично и психично изследване. 

                                                
23

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, 
съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на 
разходите на лечебните заведения (Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г.), издадена от Министерството на 
правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. 
бр.91 от 18 Ноември 2011 г., достъпна на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135760470. 
24

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г , чл.19. 
25

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г , чл.20. 
26

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г, чл.21. Изчерпателно изброените задачи на експертизата са: 1. 
вменяемостта по отношение конкретно деяние; 2. психичната годност за участие в досъдебно или 
съдебно производство; 3. психичната годност за изтърпяване на наказание и необходимостта от 
медицински грижи по време на наказанието; 4. необходимостта от прилагане на принудителни 
медицински мерки и техния вид; 5. психичната годност за разбиране и противодействие при упражнено 
физическо или психическо насилие. 
27

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г, чл.22, ал.1 
28

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г, чл.22. 
29

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г, чл.23. 
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Експертното обсъждане съдържа: разбор на семейната (вкл. наследствената) и на 
социалната анамнеза, на биологичното, психичното и социалното развитие на 
изследваното лице, на миналите заболявания и на сегашното му здравословно 
състояние; анализ на психичното състояние на лицето преди, по време и след 
извършване на деянието или действието - предмет на правен спор; диагнозата на 
психичното заболяване и отражението на установената болест върху критериите за 
разбиране и ръководене на постъпките с оглед да се даде ясен отговор на 
поставените въпроси в смисъла на изброените задачи на експертизата. В 
заключението се отразяват научнообоснованите изводи по поставената задача - 
окончателна, ясно формулирана диагноза и съдебнопсихиатрична оценка, както и 
допълнителни отговори на поставените пред експертизата въпроси; конкретни 
медицински препоръки с оглед необходимите мерки или грижи с медицински характер 
спрямо лицето, обект на експертизата.30 
 
Съдебнопсихологична експертиза 
 
Съдебнопсихологичен експерт може да бъде психолог със специалност по клинична 
психология и по възможност със специална подготовка по съдебна психология.31 
 
Съдебнопсихологичната експертиза има за задача да даде заключение в 
наказателния процес относно: равнище на развитието на когнитивните процеси 
(възприятие, внимание, памет, мислене), интелекта и личностовата структура; 
съответствие на интелект и личностово развитие спрямо календарната възраст; 
психична годност правилно да се възприемат фактите, които имат значение за делото, 
и да се дават достоверни обяснения или показания за тях; оценка на личностово 
развитие, структура и възможности за социално функциониране - социално адаптивен 
живот и самоконтрол на поведение, интереси и насоченост на личността, умения за 
комуникация и решаване на житейски проблеми, други области; анализ на 
психологичните преживявания и механизми на поведение, свързани с инкриминирано 
деяние, или конкретни области от социално функциониране, определени в 
експертните задачи; други задачи, определени от органа, назначил експертизата.32 
При всички случаи експертизата няма за цел или резултат препоръки за мерки за 
подпомагане на уязвимото лице в производството. Съдебнопсихологичната 
експертиза е еднородна или комплексна със съдебнопсихиатрична или друг вид 
експертиза и може да се извършва амбулаторно или стационарно в лечебни 
заведения или в частни кабинети и по изключение извън такова заведение (кабинет), 
задочно или посмъртно по документи.33 За всякаква съдебнопсихологична експертиза 
се съставя писмен документ, озаглавен "Съдебнопсихологична експертиза", който се 
състои от увод, данни от делото, по което е назначена експертизата, данни от 
психологичното изследване, съдебнопсихологично обсъждане и заключение.34 
Съдебнопсихологичната експертиза в чистия й вид почти не се назначава в 
практиката. Най-често, ако има нужда от нея, се назначава комплексна съдебно-
психиатрична и психологична експертиза.  
 
Редът за вписването и квалификацията на вещите лица се определя с Наредба № 
2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите 
лица на Министерството на правосъдието.35 Но Наказателно-процесуалният кодекс не 

                                                
30

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г , чл.23. 
31

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г , чл.25. 
32

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г, чл.26. 
33

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г , чл.27. 
34

 Наредба № 2  от 26 октомври 2011 г, чл.28. 
35

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, 
издадена от Министерството на правосъдието, обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015 г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 
2016 г., достъпна на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136560327. Наредбата е приета, след като 
предходната е била отменена от Върховния административен съд. Междувременно от години се работи 
по поне два законопроекта за вещите лица, от които нито един не е бил приет. А такъв закон е необходим 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136560327
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поставя изискването единствено включените в списъците на вещите лица да се 
назначават за експерти. Чл. 147 НПК въвежда изискването единствено да са 
специалисти в съответната област на науката, изкуството или техниката, а 148, ал.1 
НПК въвежда изключения и невключването в списъците не е сред тях. В рамките на 
изследването се установи, че е наложително разработването на закон за вещите лица, 
който да регламентира в детайли, както професионалната им квалификация и 
дейността им, така и достойното им заплащане.  
 
Според Наредбата за вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което 
отговаря на следните изисквания: 
1. притежава степен на образование или професионална квалификация, 
съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са 
служители на МВР - завършено специално обучение в Академията на МВР или 
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР; 
2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са 
служители на МВР - успешно завършен период на изпитване по реда и при условията 
на Закона за Министерството на вътрешните работи; 
3. не е осъждано за престъпление от общ характер; 
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт; 
6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето 
не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна 
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
Конфедерация Швейцария.36 
 
За всеки съдебен район на окръжен и административен съд, както и за 
специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, 
утвърдени за вещи лица.37 Върховният касационен съд, Върховният 
административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната 
административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост 
утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност. 
 
Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят 
от ръководителите на държавни органи и на техни структури, на органи на местно 
самоуправление, на съсловни и други организации и на научни институти. 
Предложение за включване могат да правят лично и кандидатите за вещи лица. 
Предложенията за включване в списъците се правят до председателя на съответния 
окръжен или административен съд и до председателя на специализирания 
наказателен съд. Правоимащите да правят предложение, преди да направят 
предложение, обсъждат качествата на кандидатите, съобразно основните принципи и 
изискванията след събеседване с кандидата.38 
 
За вписването в списъка на вещите лица кандидатите за такива представят към 
заявлението следните документи: лична карта - копие; диплом за завършена степен 
на образование или професионална квалификация - нотариално заверено копие; за 
вещи лица, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение 
в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и 
криминология на МВР; свидетелство за съдимост; декларация - съгласие на кандидата 
за вписването му в списъците на вещи лица; документи, свързани със стаж по 
специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за 

                                                                                                                                                  
и важен от гледна точка създаване на условия за надеждна професионална квалификация на вещите 
лица.  
 
36

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.7. 
37

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.8. 
38

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.9. 
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лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването 
им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години; декларация, че 
лицето не е поставено под запрещение и не е лишено от право да упражнява 
професия или дейност; разрешение за постоянно пребиваване в Република България, 
ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава 
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
Конфедерация Швейцария; удостоверение за достъп до класифицирана информация; 
декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата 
на съдебната власт.39 
 
Списъците с вещи лица се утвърждават от комисия в състав: председателят на 
апелативния съд или определен от него съдия, председателят на апелативния 
специализиран наказателен съд или определен от него съдия, апелативният прокурор 
или определен от него прокурор, ръководителят на апелативната специализирана 
прокуратура или определен от него прокурор, председателят на окръжния съд, 
председателят на специализирания наказателен съд, окръжният прокурор, 
ръководителят на специализираната прокуратура и председателят на 
административния съд, а за върховните съдилища - от комисия в състав: 
председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния 
административен съд и главният прокурор.40  Утвърдените списъци се изпращат на 
министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен вестник" и за 
публикуване в интернет. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените 
списъци на вещи лица се правят до края на септември на съответната календарна 
година. До края на октомври комисиите актуализират списъците. До 15 ноември 
списъците се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен 
вестник" и за публикуване в интернет. Промени в списъците могат да се правят и през 
текущата година.41 
 
На вписаните и утвърдени в списъците вещи лица съдилищата издават "карта за 
вещо лице" по образец, утвърден с решение на Висшия съдебен съвет. В картата се 
вписват трите имена на вещото лице и идентификационен номер. 
Идентификационният номер на вещото лице се генерира автоматично от 
специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица от 
поредния номер на вписването, при първото въвеждане на данните за това вещо лице 
по одобрен от съответен съдебен орган списък. Окръжните наказателни съдилища и 
апелативните съдилища водят електронен регистър или хартиен регистър за 
издадените карти.42 
 
Специалист, включен в списъка на вещите лица, може да бъде отписан: по негово 
желание; ако не отговаря на изискванията; при смърт; при трайна фактическа 
невъзможност да работи по конкретни задачи повече от 6 месеца; при трайно 
поведение, което не отговаря на принципите; когато многократно безпричинно отказва 
да му бъде възложена работа; при неспазване на етичните правила за вещи лица; при 
многократно освобождаване на вещото лице от възложената задача поради 
несвоевременно изготвяне на заключението. Отписването се извършва с решение на 
комисиите, които ги избират и одобряват.43 
 
Вещото лице няма право да разпространява информацията за обстоятелствата, 
фактите и документите, които са му станали известни в хода на съдебната експертиза. 

                                                
39

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.11. 
40

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.13. 
41

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.14. 
42

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.15. 
43

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.17. 
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При прекратяване на функциите си вещото лице не е освободено от задължението си 
да пази тайна, свързана с дейността му като вещо лице. 44 

 
Експертните заключения в рамките на наказателното производство не се обжалват, а 
страната, която не е съгласна с тях, може да поиска от разследващия 
орган/наблюдаващия прокурор или съда да назначи повторна или допълнителна 
експертиза. Съответният орган не е длъжен да се съгласи с това искане.  

5.2. ГАРАНЦИИ В ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА  

 

5.2.1. Полиция 
 

5.2.1.1. Право на информация в полицията 

 

8. Хората с увреждания следва да получават при поискване информация за 
процесуалните си права във формат, достъпен за тях. 

9. Уязвимото лице и, ако е необходимо, неговият законен представител или 
подходящо пълнолетно лице следва да бъдат информирани за специалните 
процесуални права по настоящата препоръка, и по-специално за онези, които се 
отнасят до правото на информация, правото на медицинска помощ, правото на 
адвокат, зачитането на неприкосновеността на личния живот и, ако е приложимо, 
правата, свързани с предварителното задържане. (Препоръка) 
 

 
В България не е налична изрична правна процедура, която да урежда предоставянето 
на информация на заподозрени или обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални 
увреждания относно техните процесуални права. Правото на информация за тези лица 
се регулира от общите правила, които важат за всички заподозрени и обвиняеми. 
Трябва да се отбележи, че законодателството не борави с термин „заподозрян“, а 
само с термин „задържан“. Задържано е лице, което се намира в полицейско 
управление против волята си, със заповед за задържане за 24 часа. Полицейските 
органи могат да задържат лице: 1. за което има данни, че е извършило 
престъпление; 2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на 
полицейски орган да изпълни задължението си по служба; 3. което показва тежки 
психосоциални отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага 
живота си или живота на други лица на явна опасност; 4. при невъзможност да се 
установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70; 5. което се е 
отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, 
където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на 
съдебната власт; 6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга 
държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед 
за арест; 7. в други случаи, определени със закон.45 От така изброените хипотези само 
първата е относима към настоящото изследване. Тя прави от задържаното лице 
заподозряно с всички произтичащи от това задължения по директивите от Пътната 
карта за правата на заподозрените и обвиняемите, но те не са въведени в 
България.  
 

                                                
44

 Наредба № 2 от 29 юни 2015 г., чл.33. 

 
45

 Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014), чл.72. 
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Общото правило е, че задържаните следва да бъдат запознати с основанията за 
задържането и правата им незабавно след задържането.46 Задържаното лице попълва 
специална декларация,47 в която декларира, че е запознато с правата си, както и 
намерението си да ги упражни или не. Това са: правото на адвокат от момента на 
задържането, правото на медицинска помощ и правото на уведомяване на трето 
лице.  
 
Специален, разбираем за хора с увреждания, формат на поканата/призовката за 
разпит в полицията не съществува. Ползват се два вида призовки – едната е за 
лице, което има процесуално качество по Наказателно-процесуалния кодекс, а другата 
е за общо явяване в полицията, която може да се прилага за фактически заподозрени 
лица. Лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания се призовават за 
разпит по общите правила. По време на подготвяне на призовката полицейските 
органи нямат достъп до информация за задържаните лица относно техните 
увреждания или назначени попечител/настойник, ако имат такива.  
 
Изследователите не откриха информационни материали, специално предназначени 
за заподозрени или обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания и на 
достъпен за тях език. Документите във връзка с разследването, които се предоставят 
на тези лица са същите, които се предоставят на всички фактически заподозрени или 
обвиняеми. Полицейските и други разследващи органи имат общото задължение да 
разяснят на лицата техните процесуални права и да осигурят възможност за 
тяхното упражняване, но само когато е образувано досъдебно производство.48 
Никъде в законодателството не е упоменато как точно да се извършва това 
разясняване и упражняване на процесуалните права. Освен задължителното 
назначаване на защитник от момента на повдигане на обвинението - и то, ако е 
установено, че интелектуалното/психосоциалното увреждане пречи на лицето да се 
защитава само,49 полицейските органи нямат задължения за специални действия, 
които следва да се предприемат, в случай, че бъдат предполагани или установени 
интелектуални и/или психосоциални увреждания при задържани лица. Полицейските 
органи нямат задължение да разясняват на които и да е задържани в полицията, които 
не са обвиняеми, процесуалните им права.  
 
Българското законодателство не съдържа специални разпоредби за информирането 
на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания относно което и да е 
действие по разследване, вкл. провеждането на полицейски разпит (разпит, докато 
лицето е задържано по Закона за МВР, защото има данни, че е извършило 
престъпление). Разпит на фактически заподозрян може да се проведе на практика в 
хипотезата на ал.2 от чл.212 от НПК, когато досъдебното производство се счита за 
образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, 
когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и 
разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за 
събиране и запазване на доказателства. Но в тази хипотеза не се споменава този 
разпит и съответно от неговото провеждане не се счита, че може да започне 
досъдебно производство, откъдето следва, че заподозреният не се ползва с правата 
на обвиняемия по чл.55 от НПК.   
 

                                                
46

 Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014), чл. 74 и Инструкция 8121з-78 от 24 януари 
2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на 
задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, чл. 15. 
47

 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2. 
48

 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 15, ал. 3. 
49

 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 94, ал. 1, т. 2, където участието на адвокат в 
производството е задължително от момента на привличане на лицето като обвиняем, но не и преди това, 
не дори и при задържането му. 
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За фактически заподозрените не се урежда и процедура за уведомяване на законните 
им представители или настойници/попечители. Самото право на информация не е 
отделно и изрично регламентирано. Те се уведомяват за предстоящи полицейски 
разпити по общия за ред чрез призовка за явяване на разпит. В случай, че лицата, 
когато вече са в качеството си на обвиняем, нямат постоянно местоживеене или са се 
укрили, същите могат да бъдат доведени принудително за разпита, без предварително 
призоваване.50 В тези случаи на лицата се предявява акт за принудително 
довеждане,51 за който отново не е наличен специален формат. 
 
Общото правило е разследващи органи, прокурор и съд да разясняват на лицата 
техните процесуални права след образуване на досъдебно производство.52 Правата 
на обвиняемия са: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз 
основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по 
обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена 
чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите 
извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; 
да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва 
актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. 
Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по 
разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично 
се откаже от това право. 53 
 
Всички задържани в полицията лица трябва да бъдат информирани за правото им на 
медицинска помощ, както и на адвокатска защита и информиране на трето лице 
за задържането със заповедта за задържане и декларацията, която се дава за 
попълване при задържането54, 55. Няма специален ред, по който това да се прави за 
лица с интелектуални/психосоциални проблеми, както и за уведомяване на законните 
им представители или назначените настойници/попечители, ако имат такива.  
 
10. Законният представител или подходящ пълнолетен, определен от уязвимото лице 
или от компетентните органи да помага на това лице, следва да присъства в 
полицейското управление и по време на съдебните заседания. (Препоръка) 
 
В българското законодателство не е уредено изрично право за присъствието и 
информирането на което и да е трето лице за разпита на лице с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания. Съответно, не е уредено и задължение за полицейските 
органи за поканване на задържаното лице да се свърже с друго лице, което да 
присъства на разпита. Уредено е само правото трето лице да бъде уведомено за 
задържането и то отново не се осъществява лично от задържаното лице, а от 
дежурните полицаи.  
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 71, ал. 2. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 71, ал. 8. 
52

 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 15, ал. 3. 
53

 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 55, ал. 1 и за обвиняеми, които не владеят български 
език има допълнителни права: на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за 
него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, 
на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената 
присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. 
Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се 
нарушават процесуалните му права. 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 15, ал. 1, т. 3 и Закона за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014), чл. 74, ал. 2, т. 6, б. „в”. 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 15, ал. 1, т. 2 и Закона за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014), чл. 74, ал. 2, т. 6, б. „б”. 
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Във връзка с горното, законодателството в България не урежда и механизъм за 
осигуряване присъствието на полицейския разпит (преди и след образуване на 
досъдебно производство) на законните представители или други подходящи 
пълнолетни лица (освен адвокати) на заподозрените или обвиняеми лица с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания. 
 
 
Находките 
 
В рамките на настоящото изследване от 16 интервюирани задържани лица никой не 
споделя да е бил информиран по разбираем за него начин, особено в първите 
етапи на производството в полицията и ареста за 24- и 72-часово задържане. Същото 
се отнася и за техните близки и роднини. Четирима от 16-те лица са отишли сами в 
РПУ, след като са били призовани или са били поканени да се явят по телефон лично 
или чрез близки; други четирима са задържани на местопрестъплението; трима са 
задържани в домовете им; две жени са задържани, докато са били на гости у близки и 
роднини, а трима са задържани на улицата. Данните от интервютата сочат, че 
задържаните, които не са били заловени на местопрестъплението, по-скоро не са били 
наясно с основанията за задържането от самото начало. Ето как самите задържани 
реагираха на въпроса за това дали са били информирани от полицията за правата си: 
 

1) Нищо не ми казаха. Знаеш, не знаеш правата и карат си, как си искат те, как 
преценят те. 
 
2) О: Да не давам показанията, исках пред съдия да дам показанията. 
В: И какво казаха? 
О: Обаче те ме нагласиха там, говорят някакви разни щуротии, че „ще ти 
нагласим по-голяма присъда”, плашат ме това-онова, дай тука разпит. Аз се 
признах. 
 
3) В: Значи отведоха те вече в полицията и имаше ли там разпит? 
О: Имаше.... 
В: Имаше ли адвокат по време на разпита? 
О: Не. 
В: Така. Но как те информираха какви права имаш? Казаха ли, че имаш право на 
адвокат, че имаш право на медицински преглед, че имаш право да уведомиш 
близките и роднините си? 
О: Нищо не са ми казвали. Само дето ме разпитваха. 
 
4) В: Значи е трябвало още при задържането да ти разяснят правата, които 
имаш? 
О : Да, и да ми обърнат внимание, че съм социално слаб, че съм безработен, 
неженен, че съм с диагноза. 
 
5) О: Да, за две жици, рязах, за две жици те са ми дали, господине, 3 години и шест 
месеца. Те по принцип 5 години ми дадоха. От тия 5 години ми свалят една трета. 
Моментално го направи съдията и стана 3 години и шест месеца. 
В: 3 години и шест месеца. 
О: А следователят ми каза отначало: „ Ти трябва да взимаш 6 месеца. Това са две 
жици – не са златни и да са златни, никой няма да взима голяма присъда. Ти си се 
признал за виновен, вика и трябва да вземеш 6 месеца или една година най-много.“ 
Съдията беше същият, който ми беше дал предишната присъда. Дето 2010 г. ми 
беше дал 10 години. Мисля, че знаеш за тоя случай... 
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5.2.1.2. Право на адвокат в полицията 

 
11. Ако уязвимото лице не е в състояние да разбира и следва производството, то 
следва да не може да се откаже от правото си на достъп до адвокат съгласно 
Директива 2013/48/ЕС. (Препоръка) 
  
Правото на адвокатска защита е основно гражданско право и като такова е 
регламентирано в Конституцията на Република България. Конституцията гласи, че 
всеки има право на адвокат от момента на задържане или от момента, в който е 
привлечен като обвиняем.56 Конкретно за лица с интелектуални и/или психосоциални 
увреждания българското законодателството регламентира единствено задължително 
участие на адвокат в наказателното производство57, като за разлика от общия случай, 
законът не дава право на тези лица да се откажат от адвокатска защита.58 Това право 
се отнася, обаче, единствено за лицата, които вече са привлечени като обвиняеми и 
ако уврежданията им пречат да се защитават сами. Подобно задължение за 
осигуряване на адвокатска защита липсва за задържани в полицията лица и на 
практика до момента, в който същите придобият качеството на обвиняеми, те имат 
право на адвокат по общия ред, т.е. само, ако са поискали такъв.  
 
Макар от започване на наказателното производство всички лица да имат право на 
адвокат, няма задължение за реалното участие на адвоката в производството. 
Задължително участие на адвокат се предвижда единствено за определени групи 
лица, измежду които и лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания, като 
това задължение се вменява чак от момента, в който лицата са привлечени като 
обвиняеми. От общата формулировка на това задължение, обаче, може да се направи 
изводът, че в действителност, дори и спрямо лицата с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания, не съществува задължение адвокатите да присъстват 
и вземат участие във всяко действие от наказателното производство. 59  
 
Полицейските служители са длъжни да уведомят задържаното лице за правото 
му на адвокат60 и при проявено желание за упражняване на това право от 
задържания,  следва да уведомят незабавно избрания от него адвокат, било то 
личен или служебен.61 Когато лицето е вече в качеството си на обвиняем, законът 
предвижда допълнителна гаранция в тази връзка, като забранява извършването на 
каквито и да е действия по разследването и други процесуални действия, преди да е 
изпълнено задължението по информиране на обвиняемия за правото му на адвокат и 
да му е дадена възможност да се свърже с него.62 Такова задължение, обаче, няма, 
когато лицето се разпитва в полицията веднага след задържането и преди да е 
образувано досъдебно производство. 
 
Полицейските органи имат допълнително регламентирани от инструкция на главния 
прокурор задължения във връзка с осигуряването на присъствието на адвокат – до 2 
часа след задържането на лицето, също и при провеждане на първия разпит; 
осигуряване на достъп до задържаното лице до 30 минути от явяването на 
адвоката, а при неявяване в разумен срок на служебен защитник, разследващите 
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 Конституция на Република България, чл. 30, ал. 4, достъпна на български език на: 
http://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 94, ал. 1, т. 2. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 96, ал. 1. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 94 във връзка с чл. 55, ал. 1 и чл. 97, ал. 2. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 15, ал. 2. 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 15. 
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 Наказателно-процесуалнен кодекс (29.04.2006), чл. 97, ал. 2. 
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органи могат да сигнализират за привличане дисциплинарната отговорност на 
адвокатите.63 
 
Общото правило е, че служебен защитник може да бъде избран от задържаните лица 
от списъци с дежурни служебни адвокати, на разположение на полицията.64 Списъците 
се поставят на видно място за задържаните лица и се поддържат и предоставят от 
адвокатските съвети по места.65 В тях фигурират и телефони на Националното бюро 
за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за 
определяне на адвокат по Закона за правната помощ. При декларирано изрично 
желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за 
правната помощ дежурният в полицейското управление или полицейският орган, 
задържал лицето незабавно уведомява по телефона избрания защитник или 
представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните 
на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.66 
Точният час на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от 
задържания адвокат), посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по 
реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията, която задържаният 
попълва.67 Законът за правната помощ не предвижда гаранции, че на лицето ще бъде 
назначен служебният защитник, който лично е избрал, макар да разпорежда, че „при 
възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се 
предоставя правна помощ“.68 Той разпорежда, че дежурен адвокат се назначава на 
задържаните по чл.72 от Закона за МВР. 69

 За дежурен адвокат се определя адвокат от 
Националния регистър за правна помощ, който е дал съгласие да бъде включен в 
списъка на дежурните адвокати.70 Съгласието не може да е за срок, по-кратък от един 
месец, и изразява готовността на адвоката да бъде определян за дежурен адвокат по 
всяко време на денонощието, включително в празнични и почивни дни.71 Адвокатският 
съвет поддържа месечен списък на дежурните адвокати и съставя седмичен график, 
който предоставя на съответните органи. 
 
В България няма специализирани адвокати за дела на лица с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания, а законодателството, регулиращо служебната правна 
помощ и адвокатските услуги, не предвижда правила, изискващи специално 
обучение на адвокатите при предоставянето на юридически услуги на такива лица. 
Принципно адвокатските съвети по места осигуряват обученията на служебните 
защитници 72 и осигуряват техническото обезпечаване на правната помощ. 73 
 
Българското  законодателство не предвижда ефективни механизми на контрол, 
които да гарантират качеството на работа и независимостта на служебните адвокати. 
Принципно адвокатските съвети по места осъществяват текущ контрол за качеството 
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 Главен прокурор, Инструкция  134 от 11.04.2011 г относно действията, които могат да извършват 
органите на досъдебното производство по отношение на адвокати, чл. 7, чл. 8 и чл 14, достъпна на: 
http://svak.lex.bg/news.html&pn=15&id=964. 
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помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 15, ал. 6. 
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72

 Закон за правната помощ, чл.18, ал.7. 
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на предоставената правна помощ от адвокатите от колегията, като извършват 
проверки и констатации и образуват при необходимост дисциплинарни производства, 
за което уведомяват Националното бюро за правна помощ.74 Спрямо служебната 
защита Националното бюро за правна помощ приема Единни стандарти за качество, 
оценка и контрол на предоставената правна помощ едва през 2014 г., след 
последните съществени промени на Закона за правната помощ от 2013 г. 75 Съгласно 
тези правила служебните адвокати следва да консултират клиентите си за техните 
права, да обсъдят с тях стратегията за правната им защита, трябва да се запознаят с 
фактите по делото, не могат да получават каквото и да е възнаграждение от клиента и 
следва да предоставят услуги с възможно най-високо качество. Качеството на тяхната 
работа се оценява от адвокатските съвети по места. Ако се съди по изнесените данни 
в доклада за дейността от 2015 г. на Националното бюро за правна помощ за 
дисциплинарни производства срещу служебни защитници, то качеството на тяхната 
работа е много добро, защото за 2015 г. са били заличени от регистъра за правна 
помощ само 22 адвоката (от общо регистрирани 5272) поради наложени 
дисциплинарни наказания, от които 6 поради нарушения на Закона за правната 
помощ. 76 

 
Интервюирани практикуващи адвокати в рамките на друго изследване от 2015 г.77 за 
задържане в полицията, са на общото мнение, че задържаният в полицията (всеки 
задържан) би имал достъп до адвокатска помощ, ако и след като е привлечен като 
обвиняем. И по-точно, задържаното лице е по-вероятно да получи адвокат, ако той/тя 
поиска такъв, това е надлежно документирано и се случва през деня. Проблемът на 
практика е, че задържаните заподозрени не винаги биват информирани относно 
правото им на адвокат, а молбите им не се документират правилно (понякога 
полицейските служители просто диктуват на задържаните да запишат „не” в полетата, 
отнасящи се до искане за адвокат, лекар или трето лице, което да бъде информирано, 
за да се избегне повечето работа). Друг проблем е, че задържаното лице може да 
бъде задържано за няколко часа без някакво обвинение, а само на основание, че 
„съществува информация, че лицето е извършило престъпление”, която информация 
не му/й е представена. Този тип задържане може изобщо да не бъде документирано от 
полицейските служители и задържаното лице в такива случаи бива освобождавано, 
без да има възможността да докаже, че е било задържано. Ако задържането се случи 
през нощта, по-вероятно е, дори задържаният да поиска адвокат и да са положени 
някакви усилия такъв да бъде осигурен, това да не се случи, особено в малките 
градове, поради липсата на дежурни адвокати или слабата мотивация на адвокатите 
да се отзоват на искането, както и липсата на наказания за подобни откази. 
Интервюираните са също с впечатлението, че задържаният може да бъде разпитан 
като свидетел, без да има адвокат.78  
 
Находките 
 
До същите изводи стигна и настоящото изследване. От общо 16-те интервюирани по 
настоящото изследване лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания шест 
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не са имали адвокат при първия разпит в полицията (няма данни дали този разпит е 
бил преди или след образуване на досъдебното производство), трима въобще не са 
имали адвокат, докато са били в полицейското управление, а останалите седем са 
имали служебен адвокат, избран от полицаите. В 14 от случаите задържаните лица не 
са се срещали насаме с адвоката си, докато са били в полицията. Някои от 
интервюираните лица определено не са доволни от защитата, която са получили. Ето 
какво споделиха някои от самите интервюирани относно достъпа им до адвокат:  
 

1)  Полицията информира ли те, че имаш право на адвокат или повика адвоката, 
без да те пита? 
О: Без да ме питат. 
В: Не са те информирали, че имаш право  на адвокат? 
О: Не. 
В: А ти поиска ли да имаш адвокат или отказа? Като повикаха служебния 
адвокат...... 
О: Когато повикаха служебния адвокат викам, че не мога да откажа, защото нямам 
пари за частен и казах, че нямам пари за частен. Защото сега мизеруват много 
момчета и затова крадат, принуждават се от мизерия, щото мизерстват. 
 
2) В: Но този адвокат... ти каза, че искаш адвокат и те го извикаха? 
О: Не, просто не съм искал адвокат. Те ми го назначиха, но адвокатът бе от тяхна 
страна, разбираш ли? Нали ти казах преди малко? Той напада мене. Аз направо не 
ми се вярва това нещо. 

 

5.2.1.3. Право на медицинска помощ в полицията 

 
12. За да се гарантира личната неприкосновеност на уязвимите лица, които са 
задържани, те следва да имат достъп до медицински преглед, при който да се оценява 
общото им състояние и пригодността на евентуалните мерки, взети по отношение на 
тях, предвид състоянието им.(Преамбюл) 
 
12. Ако са задържани, уязвимите лица следва да имат достъп до системна и редовна 
медицинска помощ по време на цялото наказателно производство. (Препоръка) 
 
Общото правило за всички задържани лица в районно полицейско управление (РПУ) е, 
че медицински преглед се извършва при поискване или когато здравното 
състояние на задържаното лице го изисква. 79 Искане за медицински преглед може 
също да бъде направено от родител, настойник, адвокат или дипломатическо лице (в 
случай, че задържаното лице е чужденец). За всеки медицински преглед следва да се 
издаде документ от лекаря, който го е извършил. Задържаното лице или 
неговият/нейният адвокат следва да получи копие от този документ. Не съществува 
правна рамка, която да урежда кой лекар следва да бъде повикан и кой трябва да 
заплати за лекарските посещения в полицията в случаите, които не са спешни.80 
Резултатите от медицинския преглед, както и препоръките на лекаря, трябва да бъдат 
вписани от дежурния полицейски служител в книгата за медицински прегледи и 
лекарски предписания и да бъдат подписани от лекаря. Ако задържаното лице заяви 
желание да бъде прегледано от лекар по негов/неин избор, то следва да му бъде 
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предоставена тази възможност, като същото отговаря лично за заплащането.81 
Полицейски служител може да присъства на прегледа само при поискване от страна 
на лекаря, като това се отразява в медицинския документ и книгата.  
 
Специални разпоредби, уреждащи квалификацията, местоработата и ангажимента на 
конкретни медицински лица, които да предоставят медицинска помощ на лица с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания, задържани в полицията, не са 
налични.  
 
Доклад на Фондация „Отворено общество” от наблюдение в полицейски управления, 
извършено през 2010-2011 г. подчертава, че полагането на медицинска грижа за 
задържаните е проблематично, особено в случаите на наркотично/алкохолно 
зависими.82 Според доклада, когато задържаното лице не е здравно осигурено или 
пребивава постоянно другаде, медицинска помощ обикновено се предоставя от 
спешните медицински центрове или спешните кабинети в местните болници, поради 
факта, че не съществува правна рамка, която да урежда кой лекар следва да бъде 
повикан и кой трябва да заплати за лекарските посещения в случаите, когато не са 
спешни. 83 
 
Докладът от 2014 г. на Омбудсмана (в качеството му на Национален превантивен 
механизъм) сочи, че медицински прегледи се провеждат от спешни кабинети или 
лекари от местните болници, но прегледите са повърхностни и формални.84 Много 
рядко тези лекари са личните лекари на задържаните.  
 
Находките 
 
Настоящото изследване показа, че от 16 интервюирани лица с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания 14 не са имали достъп до медицинска помощ, докато са 
били задържани в полицейско управление за 24 часа, а двама са получили такава, 
като за единия тя е била спешна помощ. 

 
Причините, поради които за тези задържани лица не е била осигурена медицинска 
помощ предвид уврежданията им, остават неясни. Би следвало полицейските 
служители да осигурят такава по тяхно усмотрение, както предвижда инструкцията. 
Някои от интервюираните лица споделят, че преди задържането си не са имали 
представа, че страдат от някакво психично заболяване или имат специфично умствено 
състояние и реално за първи път им е била назначена постоянна терапия в ареста или 
затвора. Това поставя и въпросът за достъпа на тези лица до адекватна медицинска 
помощ извън наказателния процес, особено предвид ниския социален и 
образователен статус на голяма част от тях.  
 

Полицейско насилие 
 
По-тревожната находка от изследването, обаче, е, че от общо 16 интервюирани лица 
трима споделят за физическо насилие (едно от тях е момиче на 20 г.), упражнено 
спрямо тях от полицейски служители по време на задържането и в полицейското 
управление, а други трима споделят за заплашване и упражняване на психическо 
насилие по време на първия разпит. Прави впечатление, че пострадалите от 
полицейско насилие са предимно неграмотни, осъдени са за кражби и са с 
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разнообразни диагнози от шизофрения, епилепсия, умерена умствена изостаналост до 
личностно разстройство, но все с подчертана нужда от терапия, която им се 
предоставя едва в следствения арест. Никой от пострадалите не е подал жалба за 
полицейско насилие. Четирима от пострадалите не са имали адвокат на първия си 
разпит и само един е бил прегледан от лекар (от спешна помощ). Така, освен че 
полицейските служители не са оказали подкрепа и не са осигурили медицинска помощ 
на задържаните лица с оглед уврежданията им, са упражнили и насилие над тях, което 
е останало без какъвто и да е отзвук по време на наказателния процес.  
 
Разказите на задържаните за разпит в полицията звучат така: 
 

1.О: Виж сега, аз не съм дал никакви обяснения пред следователите, защото първо 
не знам да чета и нямам доверие на следователите. Викам им: „ще дам обяснения 
пред съдията“ и точно така стана, разбираш ли? 
В: Аха. 
О: Така стана, че съм дал... 
В: Как се чувстваше тогава? Като даваше обясненията, как се чувстваше? 
О: Чувствах се такова като в стрес и като в заплаха такова. 
В: Аха. 
О: Дори заплаках вътре в съда вече, заплаках вътре. 
В. Аха, но в полицията не си давал обяснения и като са те разпитвали, си мълчал? 
О: Не. Те казват: „Желаеш ли, ще даваш ли обяснения”? Викам „Не, не желая да 
давам обяснения на вас. Нямам ви доверие“. Викат: „Имаш адвокат”, „ И на адвоката 
нямам доверие.” Как ме нападна пред съда, викам, тоя адвокат направо да се 
оттегля! Той прескача закона. 
 
2. В: Добре и как протече разпита, спокойно ли протече? Имаше ли нещо да ти се 
карат? 
О: Не . Даже ми посягаха. 
В: Да те бият? 
О: Да. 
В: И удряха ли те? 
О: Не, ама плашеха ме само. 
 
3. В: Да, добре. А ти какво чувстваше, докато те разпитваха, как се чувстваше?  
О: Пренебрегнат се чувствам.... че не ми се спазват правата. Само дето ме 
плашеха, че ако не си призная, ще ме бият...Такива работи.... полицаите, дето ме 
разпитваха. 
 
4. В: Питаха те за кражба, за която не знаеше? 
О: Не разбирах...... питаха ме.... даже ме плашеха. Викаха: „Казвай, казвай” Викам: „ 
Какво да казвам като не съм извършител на тия кражби” Ей такива работи. 
В: Правеха ли някакъв запис на разпита ти? Имаше ли запис на звука? 
О: Не, не. 
 
5. О: Значи, задържаха ме тогава в момента на престъплението и...директно ме 
разпитаха, да, без адвокат.                                                                                                    
В: Разпитаха те без адвокат?                                                                                                  
О: Да. Вземаха ми също така отпечатъци, дрехите, от ноктите, от косата, от 
всичко. 
В: И в полицията всъщност не си спомняш дали са те информирали какви права 
имаш там, още по време на самото задържане? 
О: Не, не са ме информирали. 
В: И дори нито устно, нито писмено, така ли.. не са дали разяснения..? 
О: Да. 
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Тук следва да се отбележат и коментарите и препоръките на Комитета за 
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или 
наказание (КПИ) от посещението му в България през 2015 г..Той подчертава, че 
„растящият брой твърдения за нарочно физическо малтретиране на задържани 
лица от полиция кара Комитета да заключи, че мъжете и жените (включително 
непълнолетните) задържани от полиция продължават да бъдат в значителен 
риск от малтретиране и по време на задържането и по време на разпит. 
Много малко развитие, ако въобще има такова, е постигнато по отношение на 
гарантирането на практическото спазване на правните гаранции срещу 
полицейско насилие. Огромното количество интервюирани лица от делегацията 
обясниха, че не са получили информация за техните права след като са били 
задържани в полицията, не са могли да уведомят трето лице за задържането 
си и не са се възползвали от услугите на адвокат от самото начало на 
задържането. Делегацията също получи доста оплаквания, че медицинските 
прегледи на задържани лица в полицейските управления се ограничават до 
задаването на няколко общи въпроса, без физически преглед; нараняванията 
обикновено не се документират и прегледът се извършва обикновено в 
присъствието на полицейски служител, докато задържаният е с белезници. 
Комитетът потвърждава препоръките към българските власти да се вземат 
мерки за гарантиране, че правните разпоредби, които осигуряват защита срещу 
насилие, се прилагат на практика. Освен това, Комитетът препоръчва да се 
осигури медицински преглед на задържаните и документирането на нараняванията 
да се извършва като се спазва принципа на конфиденциалност.”85 

5.2.1.4. Право на уведомяване на трето лице за задържане в полицията 

 
Както бе споменато по-горе, задържаните лица имат право на уведомяване на трето 
лице за задържането си. Те не могат да упражнят това право лично, а подават 
координати на дежурния полицейски служител и той трябва да уведоми посочено от 
тях лице.  

 
Находките 
 
Според 16-те интервюирани лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания в 
6 случая близките им са знаели за задържането, защото са били свидетели на него, в 
други 6 случая близките са били уведомени от полицаите, а в останалите 4 случая не 
са били уведомени. Реално самите задържани не са могли да говорят с близките и 
роднините си от районното полицейско управление, за да ги уведомят и не са 
получавали свиждания по време на полицейското си задържане.  

5.2.1.5. Записване на разпити в полицията 

 
13. Уязвимите лица не винаги са в състояние да разберат съдържанието на 
полицейските разпити, на които са подложени. За да се избегне оспорване на казаното 
по време на разпита и съответно ненужното му повтаряне, на разпитите следва да се 
прави аудиовизуален запис. (Преамбюл) 
 

                                                
85

 Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или 
наказание (КПИ), Доклад до българското правителство за посещението на България, проведено от 
Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне 
или наказание (КПИ) от 13 до 20 февруари 2015 г., стр. 5, достъпен на английски език на: 
http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2015-36-inf-eng.pdf. 
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13. За всички разпити на уязвимите лица във фазата на досъдебното разследване 
следва да се изготвят аудиовизуални записи. (Препоръка) 
 
В българското законодателство никъде не е уредено специално правило за 
задължително записване на разпитите на задържаните или обвиняеми лица с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания. Наказателно-процесуалният кодекс 
разпорежда, че аудио- или видео-запис могат да бъдат правени на всяко действие от 
разследването по искане на лицата или по инициатива на органите на 
досъдебното производство. 86  
 
Съгласно вътрешните указания към полицейските органи помещенията за разпит на 
местата за задържане следва да разполагат с апаратура за аудио- и видеозапис, която 
следва задължително да се използва, т.е. винаги да се правят записи на 
извършваните в тези помещения разпити.87 

 
Находките 
 
Никой от интервюираните 16 лица не сподели за аудио-визуален запис от разпитите 
му в полицията, а само за водене на протокол.  

 

5.2.1.6 Лишаване от свобода  

 
Първа форма на лишаване от свобода е задържането в полицейско управление за 24 
часа. Всички интервюирани лица са били задържани в полицейско управление и 
находките от интервютата са описани по-горе. Никой от тях не е обжалвал 
задържането. Достъпът до адвокат не е бил осигурен за част от тях въобще, а за 
онези, за които е бил осигурен, се е състоял в достъп до избран от полицаите 
служебен защитник. Само за двама от 16 човека е била осигурена медицинска помощ, 
а шест от тях са пострадали от полицейско насилие, което не е било разследвано.  
 

5.2.1.7. Неприкосновеност в полицията 

 
В България не съществува специална регламентация в законодателството относно 
правата на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания във връзка с 
неприкосновеността. Общи правила, валидни за всички задържани и обвиняеми лица, 
касаят основно две направления –  правото на лицата да се срещат насаме със своя 
защитник и неприкосновеността на тяхната комуникация под каквато и да е форма, 88 и 
извършването насаме на медицинските прегледи.89 На практика не съществуват мерки 
за запазване поверителността, личната неприкосновеност и данни на лица с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания. Липсата на правила за 
поверителност в законодателството води до общото правило информацията за всички 
задържани и обвиняеми да бъде предоставяна на други разследващи или съдебни 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 237 – чл. 241. 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 75, ал. 1, т. 4. 
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 Конституцията на Р България, чл.30, ал.5; Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 99, ал. 1 и 
чл. 121, ал. 2; Закон за адвокатурата, чл. 34; Инструкция на главния прокурор относно действията, които 
могат да извършват органите на досъдебното производство по отношение на адвокати, чл.1-6, Закон за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража, чл. 254, ал. 2 и ал. 3. 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 21, ал. 5. 
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органи за целите на производството, без ограничение. 90 Полицията не прави 
първоначална оценка на наличието на признак за уязвимост. Няма уреден специален 
механизъм за предоставянето на конкретно тази информация до другите органи по 
разследването. Това евентуално става ясно едва с предоставянето на изготвената в 
хода на разследването цялостна документация. 
 
Находките 
 
От общо 16-те интервюирани лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания 
само двама съобщават да са провеждали срещи насаме с адвоката си (служебен), 
докато са били задържани в полицейското управление. Всички останали не са 
провеждали подобни срещи по време на полицейското задържане.  

 

5.2.2. Прокурор 
 

5.2.2.1. Поверителност 

 
Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.91 В 
изпълнение на задачите си той ръководи разследването и осъществява постоянен 
надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ 
прокурор; може да извършва разследване или отделни действия по разследването и 
други процесуални действия; участва в съдебното производство като държавен 
обвинител; взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, 
установен в НПК, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните 
мерки. Прокурор от по-горестоящата прокуратура може служебно писмено да отмени 
или измени постановление на прокурор от по-ниската по степен прокуратура, което не 
е било разгледано по съдебен ред. Неговите писмени и мотивирани указания са 
задължителни за тях. В тези случаи той може и сам да извърши необходимите 
действия по разследването и други процесуални действия. Главният прокурор на 
Република България осъществява надзор за законност и методическо ръководство 
върху дейността на всички прокурори.92 
 
Прокурорът няма свободен автоматичен достъп до данни относно обвиняемия с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания в нито един момент на 
производството, защото не съществува база данни за тези лица. Той може да изпраща 
запитвания до различни органи (психиатрични болници, общини, затвори) с цел да 
добие информация за конкретното лице. Реално подходящи мерки за запазване 
поверителността, личната неприкосновеност и данни на лица с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания не съществуват.  
 

5.2.3. Досъдебно производство, налагане и изтърпяване мярка 
„задържане под стража“  
 

5.2.3.1. Право на информация 

 

(8) Терминът „законен представител“ означава лице, което представлява интересите 
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 Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи, 
чл. 51 и чл. 52. 
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 Наказателно-процесуален кодекс, Чл.46.  
92

 Наказателно-процесуален кодекс, чл.46.  
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на уязвимо лице и контролира воденето на неговите правни дела. Пример за това 
е по-специално назначеният от съда попечител на уязвимо лице. 

(9) Терминът „подходящо пълнолетно лице“ означава роднина или лице, което има 
социални взаимоотношения с уязвимото лице, и което има вероятност да 
контактува с властите и да даде възможност на уязвимото лице да упражни своите 
процесуални права. (Препоръка, Преамбюл) 

 
В българското законодателство има дефиниция само за „законен представител“ в 
смисъл на попечител/настойник на лице с умствено/психично увреждане, поставено 
под запрещение от съда.93 Принципът е, че лица, които „поради слабоумие или 
душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно 
запрещение и стават недееспособни“ и се приравняват като правен статут на 
малолетните. Така вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните 
законни представители – родители или настойници. Пълнолетните с такива страдания, 
чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се 
поставят под ограничено и се приравняват на непълнолетните, които извършват 
правни действия със съгласието на техните родители или попечители.  
 
За лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания, които не са 
поставени под запрещение (а те са в пъти повече от поставените), няма 
процедура за назначаване на законен представител от който и да е орган в 
каквото и да е производство. Но съпруг, низходящ или възходящ роднина може да е 
защитник на такова обвиняемо лице според общото правило на НПК. 94 
 
Съдът не разполага със специални материали, които да са разбираеми за 
задържаните или обвиняемите с интелектуални и/или психосоциални увреждания за 
което и да е производство. Задържаните и обвиняемите и служебните им 
адвокати/защитници получават информация за процесуалните им права от 
разследващите органи и съда.   
 
Правото на поверителност е уредено само за среща с адвокат и лекар, доколкото 
всяко задържано лице може да се среща с тях насаме. Колкото до самото право на 
информиране за процедурите и последствията от участието на обвиняемия и всички 
други фигури, няма изричен регламент относно начина, лицата, обстановката, в която 
би трябвало да се извърши.  

 
10. Уязвимите лица се нуждаят от подходящо съдействие и помощ по време на 
наказателното производство. За тази цел законният представител на заподозряно или 
обвиняемо уязвимо лице, или подходящо пълнолетно лице, следва да бъдат 
уведомени възможно най-бързо за наказателното производство срещу уязвимото 
лице, за характера на обвинението, процесуалните права и възможните средства за 
правна защита. Законният представител или подходящото пълнолетно лице следва да 
бъдат уведомени възможно най-бързо за извършеното задържане и следва да им се 
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Закон за лицата и семейството (10.09.1949), чл.5, достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2121624577. 

Според чл.5. „непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да 
се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с 
такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се 
поставят под ограничено запрещение. За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а 
за правните действия на лицата по ал. 2 се прилага чл. 4,ал. 2.“ Според чл.3. „лицата, които не са 
навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват 
техните законни представители - родители или настойници. „ Според чл.4 „лицата от 14 години до 
навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на 
техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за 
задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.“ Семеен 
кодекс (1.10.2009), чл.153, достъпен на: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484. 
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 Наказателно-процесуален кодекс, чл.91, ал.2. 
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предостави информация за основанията за него, освен ако това противоречи на 
висшите интереси на уязвимото лице. (Препоръка) 
 
В българското законодателство не се гарантира участието на законен представител по 
смисъла на Препоръката на уязвимото лице, защото няма фигура на уязвимо лице, 
както и на законен представител на хора с интелектуални и психосоциални проблеми, 
ако не са поставени под запрещение. Единствено е уредено правото на хора с такива 
увреждания да имат задължителна правна защита, когато не могат да се защитават 
сами.95 Дори и обвиняемият с ментално увреждане да е поставен под запрещение, 
разследващите органи няма как да знаят това автоматично и е много вероятно да не 
уведомят неговия законен представител за производството, правата и задълженията 
му.  
 
Според Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража всеки 
задържан може незабавно да уведоми семейството или близките си за постъпването в 
местата за лишаване от свобода.96 Ако задържаният не желае да ги уведоми, той 
подписва декларация за това. При наличието на такава декларация администрацията 
не може да уведомява близките по своя инициатива. На задържаното лице незабавно 
се разясняват правата му на свиждане, телефонна връзка и кореспонденция. 97 
 
Находките 
 
Според 16-те интервюирани лица по време на задържането им в ареста те са били 
информирани за правото им на адвокат, на медицинска помощ и на уведомяване на 
трето лице за задържането. За шест от лицата близките са били уведомени и са 
осъществявали свиждания. Тук трябва да се отбележи, че макар да е наличен 
телефон (но не безплатен) за задържаните лица в арестите и да имат право на 
обаждане, повечето от задържаните не са осъществявали обаждания поради липса на 
телефонна карта или защото не са разбрали за тази възможност.  

 
Необходимо е да се осигури правото на всеки задържан на връзка с близки и роднини, 
както по закон, така и на практика. За лицата с умствен и/или психичен проблем това е 
от особено значение поради няколко причини: дългия престой в ареста; крайно 
тежките условия за живот там, липсата на достъп до външния свят и до адекватна 
специализирана подкрепа, ниския социален и образователен статус, липсата на 
достъпни материали относно самия процес и обвинение.  

 

5.2.3.2. Право на адвокат  

 
11. Лицата, признати за особено уязвими, не са в състояние да следят и разбират 
наказателното производство. За да се гарантира съблюдаването на правата им на 
справедлив съдебен процес, те следва да не могат да се отказват от правото си на 
адвокат. (Препоръка) 
 
Задължителна правна защита на лице с умствено и/или психично увреждане, което му 
пречи да се защитава само, се осигурява от момента, в който е повдигнато обвинение 
и лицето не може да се откаже от нея. Задължителна правна защита се предоставя и 
на обвиняеми по дело за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода 
не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание; делото се разглежда в 
отсъствието на обвиняемия; обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско 
възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват 
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 Наказателно-процесуален кодекс, чл.94, ал.2. 
96
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това98 – все хипотези, приложими за хора с интелектуални и/или психосоциални 
увреждания, ако се съди по практиката.  
 
В юридическите среди не се провеждат обучения за специализация на адвокати, които 
да работят предимно по случаи на лица с интелектуални и/или психосоциални 
увреждания. Изключения правят спорадични инициативи на неправителствени 
организации. Така компетентност и независимост на защитниците не е гарантирана. В 
случай, че задържаният или обвиняемият поиска негов/неин личен адвокат, той се 
информира от органите на разследването незабавно.  
 
 
Находките 
 
От 16-те интервюирани само трима са имали личен адвокат, а останалите 13 са имали 
само служебен. Те не са имали възможност да избират адвоката си и не са наясно как 
е бил избран (като в някои случаи лицата ясно заявяват, че полицаите са избрали 
адвоката им още по време на задържането в полицейското управление). Съществува 
вероятност в някои случаи служебни адвокати да са били назначени, защото лицето 
няма средства, а правосъдието изисква наличие на защитник или защото наказанието 
за престъплението е не по-малко от 10 г. лишаване от свобода. Дванадесет лица 
съобщават, че са имали адвокат, докато са били в ареста, но само шест лица са 
провели срещи насаме с адвокатите си там. Едва трима от интервюираните споделят, 
че са удовлетворени от услугите на адвоката си. Сами по себе си тези находки са 
показателни за липсата на връзка на доверие между адвокати и подзащитни, за 
липсата на обучение за работа с лица с интелектуални и/или психосоциални 
увреждания и за качеството на предоставяната правна помощ от служебни адвокати. 
Ролята на адвоката в досъдебното производство бе описано от някои от 
интервюираните така: 
 

1) О: В килиите идва някой адвокат, и аз този адвокат не съм го виждал, и даже и 
аз този адвокат не го исках. 
В: Служебен адвокат? 
О: Да, някой служебен адвокат. И мисля, че играят нещо *кумидирано, там си 
говорили предварително, там не знам си какво, не знам си какво..да ми бъде 
адвокат. И стана ми адвокат, и там пет думи дали е казал, дали не е казал.......... 
Говори там пет, шест приказки, те си взимат парите и така. Мен не ме 
интересува кой, кво, що взима, ако ще да вземе десет хиляди лева, обаче да си 
гледа работата, не да каже там две приказки и да ми стане адвокат. „Аз съм 
адвокат”, еди-кво, еди-кво. Аз повече разбирам от него и повече мога да се 
защитавам от него. Той да каже, да не каже, взима си парите. И някой, където се 
познават там, съдия-мъдия, адвокат-мадвокат, те си говорят предварително 
уговорката, еди-кой да вземе това наказание, тази присъда да изтърпи, еди-кой, 
еди-кой и така нататък.. 
 
2) В: Но адвокатът дойде ли по време на 24-часовото задържане, още в самото 
начало? 
О: Не. 
В: Чак в ареста дойде? 
О: Чак в ареста е дошъл и бая късно, минал е един месец и половина дори. Тогава е 
дошъл при мене. О, и аз да ти кажа, да ти призная, бях вдигнал един шум, щото 
вътре няма въздух, а аз съм болен, нали знаеш? Като нямам въздух, аз получавам 
нерви и остри болки. Почвам да викам, да крещя и да искам лекар и т.н. Не ми са 
дава навреме помощното лекарство. 
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5.2.3.3. Право на медицинска помощ 

 
12. За да се гарантира личната неприкосновеност на уязвимите лица, които са 
задържани, те следва да имат достъп до медицински преглед, при който да се оценява 
общото им състояние и пригодността на евентуалните мерки, взети по отношение на 
тях, предвид състоянието им. (Препоръка) 

 
В арестите задържаните лица следва да бъдат обслужвани от медицински 
специалист към ареста.99 Всеки новопостъпил в място за задържане (следствен 
арест, затвор, затворническо общежитие) се подлага на обиск, санитарна обработка и 
медицински преглед,100 а обвиняемите и подсъдимите се посещават от лекар най-
малко веднъж седмично, а в неотложни случаи – незабавно.101 Лишените от свобода, 
пожелали медицински преглед, се приемат от лекар в срок до 24 часа. Болните с 
температура, с травми или други спешни състояния се приемат от лекар незабавно по 
всяко време.102  
 
Специален режим за предоставянето на регулярна медицинска помощ на лицата с 
интелектуални и/или психосоциални увреждания не съществува. Но няколко общи 
разпоредби регламентират прилагането на принудителни медицински мерки в 
случаите, когато лицето е в състояние на невменяемост103 или когато се нуждае от 
болнично лечение или настаняване в специализирано психиатрично заведение.104  

 
Според Наказателния кодекс по отношение на лице, извършило общественоопасно 
деяние в състояние на невменяемост или изпаднало в такова състояние преди 
постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието, 
съдът може да постанови: 
а) предаване на близките, ако поемат задължение за лекуването му под наблюдение 
на психо-неврологически диспансер; 
б) принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение; 
в) принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално 
отделение в обикновено психо-неврологическо заведение.105 
 
Принудителното лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение може да 
бъде постановено от съда по отношение на душевно болен, който с оглед на неговото 
психическо състояние и на характера на извършеното общественоопасно деяние се 
нуждае от болнични грижи и лекуване по принудителен ред. Принудителното 
лекуване в специална психиатрична болница или в специално отделение може да 
бъде постановено от съда по отношение на душевно болен, който с оглед на своето 
психическо състояние и на характера на извършеното общественоопасно деяние се 
явява особено опасен за обществото или за своите близки. В тези случаи лицето 
се държи под усилен надзор, изключващ възможността то да извърши ново 
общественоопасно деяние. 106 
 
Прекратяването и изменяването на постановената принудителна медицинска мярка 
става от съда, когато това се налага от настъпила промяна в състоянието на болния 
или от нуждите на неговото лекуване. Във всички случаи след изтичане на 
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шестмесечен срок от настаняването в лечебното заведение съдът се произнася за 
прекратяване, продължаване или заменяване на принудителното лечение. 107 
 
Когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или от 
друга наркомания, съдът може наред с наказанието да постанови и 
принудително лекуване. Когато е наложено наказание без лишаване от свобода, 
принудителното лекуване се извършва в медицински заведения със специален 
лечебен и трудов режим. Принудителното лекуване на осъдените на лишаване от 
свобода се провежда през време на изпълнение на наказанието. Срокът за 
принудителното лекуване се приспада от срока на лишаването от свобода. Когато това 
е необходимо, съдът може да постанови лекуването да продължи и след 
освобождаването на осъдения от мястото за лишаване от свобода. Принудителното 
лекуване се прекратява от съда, когато неговото продължаване не е повече 
необходимо.108 
 
Принудителна медицинска мярка в досъдебното производство се налага по 
предложение на районен прокурор,109 като преди да направи предложението той 
назначава експертиза и възлага на разследващ орган да изясни поведението на 
лицето преди и след извършване на деянието и представлява ли това лице 
опасност за обществото. Предложението за прилагане на принудителни медицински 
мерки се разглежда от районния съд по местоживеенето на лицето.110  За съдебното 
заседание се призовават чрез прокурора лицето, спрямо което се иска прилагането на 
принудителни медицински мерки, неговите родители, настойникът или попечителят му 
и пострадалият. Участието на прокурор, както и на защитник на лицето, спрямо което 
се иска прилагането на принудителни медицински мерки, е задължително. 
Присъствието на лицето, спрямо което се иска прилагане на принудителни 
медицински мерки, не е задължително, когато неговото здравословно състояние е 
пречка за това. Във всички случаи съдът изслушва заключението на вещо лице-
психиатър.111 Съдът се произнася еднолично с определение, което може да се 
обжалва или протестира в седемдневен срок от постановяването му.112 Ако отмени 
определението, въззивната инстанция решава делото. 

 
Находките 
 
От 16-те интервюирани лица 15 са имали достъп до медицинска помощ по време на 
задържането си в ареста и на 8 от тях е била назначена терапия, а 4-ма от тях са били 
на принудително лечение в психиатричната болница в гр. Ловеч. За съжаление, всички 
4 лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания, които имат опит с 
принудително лечение съобщават, че то е било крайно нехуманно и не желаят да си 
спомнят за него. В подкрепа на тази находка са следните откъси от две интервюта:  
 

1. О: Обясних му на д-р Н., че не мога да спя. Това е вече на третия ден, не бях спал 
72 часа, само се въртях, бях изпаднал в много голяма депресия. Той каза да 
изчакаме другия доктор, който трябвало да дойде след два дни, а той дойде след 
четири. И де факто седем дена аз не можах въобще да спя, защото нямах хапче, 
постоянно бях в депресия, постоянно се сещах за този случай и не можех въобще 
да спя, при което бях в много тежка депресия и след това дълго време се 
възстановявах от тази депресия. 
В: Значи, не си доволен там от лечението в Ловеч? 
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О: Въобще. Въобще. Не можех да спя. Молех се за един Аналгин да ми дадат, като 
ме заболи зъб. Не ми даваха въобще такива хапчета, които да ме..Казвах, че имам 
депресия, че не мога да спя..и те де факто ми обръщаха внимание съвсем малко. 
После ме свалиха даже в по-лоша килия, затова че исках да поговоря с доктора да 
му обясня, че не мога.. 
В: Там в Ловеч пак? 
О: В Ловеч, да. И просто исках да се махна оттам, въпреки че, нали, си е голяма 
килията, с легла, по-удобно, със собствена баня, със собствена тоалетна в 
килията..но просто лечението, което ми направиха те.. 
В: Не е било адекватно, значи? 
О: Не е било адекватно и постоянно бях в депресия. За което много трудно се 
възстанових от.. 
В: Като се върна вече? 
О: Да. Исках просто да ме изпишат вече да се махам от там, защото вече бях 
решил да се самоубия. Бях в толкова тежка депресия. 
В: А ти какво би препоръчал на други хора, които са в твоето положение? 
О: Не знам. Аз още от началото си признах за всичко, което е станало. Тогава си 
мислех, че ако отида в Ловеч, нали, ще подкрепи тази болест, която ми беше 
назначена две години преди да стане случая..Преди това също съм лежал един ден, 
един месец в психиатрия, също имам документи и там, в същата болница да го..и 
те да го потвърдят. Но те въобще не потвърдиха това, което де факто аз си 
лекувам седем, осем години.. 
............. 
 
2. О: Там не ми е хубаво... тук ми е по–хубаво. Тук излизаме... разкарваме се.. 
В: В Ловеч как беше? 
О: В Ловеч много гадно – само полицаи лоши. Там бият хората постоянно... 
В: А тебе биха ли те там? 
О: Мен не... 
В: Теб не.. 
О: Защото аз щях да се убия и ме докараха тук. 
В: Ти заплаши, че ще се убиеш? 
О: Да. 

 
От всички 16 лица 5 знаят, че са на терапия към момента на интервюто, но не знаят 
каква е тя, 6 не са на терапия, а едва 5 знаят имената на лекарствата си.  

 

5.2.3.4. Записване на разпити в досъдебното производство 

 
13. За всички разпити на уязвимите лица във фазата на досъдебното разследване 
следва да се изготвят аудиовизуални записи. (Препоръка) 
 
Наказателно-процесуалният кодекс разпорежда, че аудио- или видеозапис могат да 
бъдат правени на всяко действие от разследването по искане на лицата или по 
инициатива на органите на досъдебното производство.113 В българското 
законодателство никъде не е уредено специално правило за задължително записване 
на разпитите на обвиняеми лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания. 
Интервюираните лица нямат информация относно записването на разпитите им с 
разследващи органи в досъдебната фаза, както и за заседанията в съда, на които се 
гледа мярката им за неотклонение. 
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5.2.3.5. Лишаване от свобода в досъдебното производство 

 
По време на досъдебното производство уязвимото лице може да бъде задържано с 
мярка за неотклонение „задържане под стража“ в арест и/или да бъде настанено на 
принудително лечение в психиатрична болница.  
 

 Настаняване в арест/затвор с мярка „задържане под стража” 
След повдигане на обвинението е възможно да се наложи мярка за неотклонение 
задържане под стража, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият 
е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-
тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност 
обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.114 Ако от доказателствата 
по делото не се установява противното, при първоначалното вземане на мярката за 
неотклонение задържане под стража, реална опасност е налице, когато: 1. лицето е 
привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно или при условията 
на опасен рецидив; 2. лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено 
престъпление и е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер 
на лишаване от свобода не по-малко от една година или друго по-тежко наказание, 
чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс; 3. 
лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда 
наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко 
наказание. 
 
Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление отпадне, 
мярката за неотклонение задържане под стража се изменя в по-лека или се отменя. 
Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може 
да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко 
умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, ако лицето е 
привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-
малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във 
всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може 
да продължи повече от два месеца.115 
 
След изтичането на сроковете задържаният се освобождава незабавно по 
разпореждане на прокурора.116 За задържането под стража незабавно се уведомява: 1. 
семейството на обвиняемия; 2. работодателят на обвиняемия, освен ако обвиняемият 
заяви, че не желае това; 3. Министерството на външните работи, когато задържаният е 
чужд гражданин. 

 
Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема 
от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. Явяването на 
обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост 
може да постанови задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред 
съда. Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието 
на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Съдът взема мярка за неотклонение 
задържане под стража, когато са налице основанията посочени по-горе, а ако не са 
налице тези основания, може да не вземе мярка за неотклонение или да вземе по-
лека.117 

 
В българското законодателство не са предвидени алтернативни на задържането 
мерки, специално за хора с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Иначе 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 63, ал.1. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 63, ал.4. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 63, ал.5. 
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 64. 
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самият НПК предвижда по-леки такива като: домашен арест, подписка и гаранция, но 
изследването не установи прилагането на такива спрямо интервюираните лица.  
 
Не е регламентирано и задължение за информирането на настойниците/попечителите 
(ако не са роднини) за извършеното задържане/лишаване от свобода и което и да е 
друго следствено действие с уязвимо лице. Разследващите органи не разполагат с 
информация относно назначени настойници/попечители или пълнолетни хора във 
връзка на доверие с уязвимото лице. Не са предвидени специални условия във връзка 
със задържането под стража в арест на уязвими лица по време на досъдебната фаза. 
 

 Настаняване за изследване в психиатрична болница 
 
Съществува и друга хипотеза на лишаване от свобода в досъдебното производство и 
това е настаняването в психиатрична болница за изследване до 30 дни, което се 
счита задържане под стража.118 В досъдебното производство съответният 
първоинстанционен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели по 
искане на прокурора, а в съдебното производство - съдът, който разглежда делото, 
по искане на страните или по свой почин може да настани обвиняемия за 
изследване в психиатрично заведение за срок до тридесет дни. Съдът незабавно се 
произнася с определение в открито заседание, в което изслушва вещо лице - 
психиатър, и лицето, чието настаняване се иска. Участието на прокурор и защитник 
е задължително. Определението, постановено в досъдебното производство, подлежи 
на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок. 
Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието 
на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без 
уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Ако срокът за 
изследване, определен от съда, се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен 
еднократно с не повече от тридесет дни по същия ред.119 
 
Находките 
 
В настоящото изследване са интервюирани 16 лица и спрямо всички е била 
приложена мярка за неотклонение задържане под стража, независимо от тежестта на 
престъпленията, за които са били обвинени. За съжаление, от интервютата не става 
ясно била ли е назначавана експертиза за преценка на вменяемостта на всяко от 
лицата и ако да, в кой етап на производството, както и дали е била приложена мярката 
настаняване в психиатрична болница за изследване. Само по себе си това навежда 
изводът, че обвиняемите лица не са били информирани адекватно за процедурите, 
през които са минали. Фактът, че изследователите ги откриха в места за лишаване от 
свобода да изтърпяват присъдите си, води до заключението, че явно всички 16 лица 
са били разглеждани от съда като вменяеми.  
 
Всички интервюирани лица са изтърпявали мярка за неотклонение „задържане под 
стража“ в следствен арест. Продължителността на престоя варира от 15 дни до 9 
месеца. Средната продължителност е 3,6 месеца, като в 10 случая задържането е 
било за до 3 месеца, в 4 случая - между 3 и 6 месеца и в два случая  - по 9 месеца.  
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 По сведения на експерти тази хипотеза се прилага рядко и ако обвиняемият отказва да съдейства за 

изследване и установяване на психичното му състояние, а това е наложително.  
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 Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006), чл. 70. 
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5.2.3.6. Поверителност 

 
Съдът и разследващите в досъдебна фаза органи нямат автоматичен достъп до лични 
данни за лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Те биха могли да 
получат информация за такива данни по време на разследването или да имат 
съмнения от поведението на лицето и евентуално да запитат общината по 
местоживеене на лицето относно това дали то е поставено под запрещение, както и 
психодиспансер/психиатрична болница по местоживеене относно евентуално минало 
лечение на лицето в случай, че има съмнения относно наличието на заболяване. В 
такъв случай са длъжни да назначат експертиза.  

 

5.3. ГАРАНЦИИ ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНАТА ФАЗА  

 

5.3.1. Съд 
 

5.3.1.1. Право на информация в съда 

 

8. Хората с увреждания следва да получават при поискване информация за 
процесуалните си права във формат, достъпен за тях. 

9. Уязвимото лице и, ако е необходимо, неговият законен представител или 
подходящо пълнолетно лице следва да бъдат информирани за специалните 
процесуални права по настоящата препоръка, и по-специално за онези, които се 
отнасят до правото на информация, правото на медицинска помощ, правото на 
адвокат, зачитането на неприкосновеността на личния живот и, ако е приложимо, 
правата, свързани с предварителното задържане.(Препоръката) 

 
Съдът има задължение да информира уязвимото лице за правото на адвокатска 
помощ и за процесуалните му права по време на самото производство в качеството му 
на подсъдим. Не са предвидени специални правила относно начина, времето, обема, 
обстановката, лицето, което трябва да предостави информация, когато подсъдимият е 
лице с интелектуален и/или психосоциален проблем на него или на негови 
близки/законни представители.  
 
 
Находките 
 
Интервюираните лица споделят, че са разбирали въпросите на съда и са отговаряли 
свободно. Те, обаче, не дават отговори на въпросите за това от кого са получили 
информация и по какъв начин им е била поднесена. За една част от тях роднини и 
близки са били в залата по време на заседанието, на което се е вземало решението от 
съда, но не са налични данни дали са били информирани относно правата на 
уязвимото лице. Впрочем, ето как описва ситуацията в съда един от тях: 
 
1) Да. Той ме защити пред окръжен съд, който съм стигнал в обжалването. Но дори 
съдийката не ми даде никакви обяснения. Това забравих да ти кажа. Вика на мене: „ 
Ти нали си дал обяснения на първата инстанция, пред районен съд. Тук няма смисъл 
да даваш пак обяснения, същите обяснения. Викам : „Откъде си сигурна, че аз ще дам 
същите обяснения, госпожо”. Ей това беше всичко. Аз дори се ядосах и като се 
прибрах тук и пак извърших глупости – и съм се рязал. Аз бях в карцера долу. 
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5.3.1.2. Право на адвокат в съда 

 
Приложими са същите правила, както посочените в досъдебната фаза. 
Интервюираните не споделят положителен опит с участието на адвокат в съдебната 
зала: 
 

1) В: Адвокатът помага ли ти в съдебната зала? 
О: Адвоката? 
В: Да, той ти е защитник, той трябва да те защитава. 
О: Някой път ме нападаше, някой път ме защитаваше. Такива работи, правят, 
каквото си искат в съдебната система. 
 
2) В: И никой не те уведоми какви права имаш? 
О: Никой, никой... Дори тоя служебен защитник ме напада пред съда. Аз такъв 
служебен защитник не съм срещал...  
В : Служебния защитник? 
О: Да, той вика да имате продължение на задържането под стража, след като е 
извършил престъпление и т.н. И аз направо останах като паметник. 
В: Хем ти е адвокат... 
О: Да. Викам: „Как може да ме нападаш така, бе човек? Първо се съобразявай към 
законите. Ако не знаеш закона, знаеш ли какво ще стане с тебе? Той ми рече:” Ей 
сега ще започна да те защитавам вече“. И аз „Ама ти вече постави въпроса за 
нататък вече. Как може да говориш такива глупости? Ти се излагаш самичък.“ 
 
3). В: Добре, и сега на делото адвокатът защити ли те, на самото дело? 
О: Не, не ме защити... 
В:  Мълчеше ли в залата? 
О: Да. 
В: Въобще даже не проговори?! 
О: Не. 
В: Така.... ти с адвоката насаме ли се срещаше или винаги имаше полицай? 
О:  Полицай имаше... 
В:  Не си говорила насаме с адвоката? 
О: Не. 

 

5.3.1.3. Право на медицинска помощ 

 
По време на съдебната фаза, ако подсъдимият е задържан и се намира в арест или 
затвор, важат правилата, описани по-горе за досъдебната фаза. Ако не е задържан, не 
е налично задължение за осигуряване на медицинска помощ.  
 
Ако съдът има съмнения за наличие на интелектуално и/или психосоциално 
увреждане у подсъдимия, е длъжен да назначи експертиза за преценка на 
вменяемостта и/или психичната годност на лицето да разбира и ръководи действията 
си и да изтърпява наказание. Както се спомена по-горе, експертизата може да е 
стационарна и тогава се осъществява в психиатрична болница. Ако прецени, че 
лицето е невменяемо, съдът решава дали да се приложат принудителни медицински 
мерки.  
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Находките 
 
Интервюираните споделят за различни свои нужди - най-вече от информация и 
помощ, които, за съжаление, няма данни да са били посрещнати: 
 

1. В: Добре...... Ти на медицинския преглед имаше ли някакви проблеми? Каза ли там, 
че имаш някакви проблеми със здравето? Че си на лекарства? 
О: Ми не ми казват нищо. В ТЕЛК-а отивам и пак не ми казват нищо. Тъй и не 
разбрах за какво я вземам тая пенсия. 
В: Вземаш пенсия и не знаеш за какво я вземаш?  
О: Имам някаква болест, но не ми казват... Баща ми има тоз страх... аз нищо... 
 
2. В: Сега вземаш ли хапчета? 
О: Вземам, ама те ми ги дават, когато се провокирам и правя някакви глупости, 
тогава ми дават вече. Не ми ги дават точно навреме. Например да ме питат: „ Как 
си, що си”?, нали. „Зле ли си – на ти това хапче“. 
В: Ясно. 
О: Няма такова нещо. Тук ги дават, когато посягаш да се нараняваш. Това за мен 
не е честно по системата, която работят. 
В: Трябва да имаш постоянна терапия. 
О: Да, постоянна терапия. Както другите, викат го, дават му хапчето и нищо не 
правят вече. А при мене чакат да ме провокират. Ей на, стажанта, който е сега, 
ми вика: „Лежиш си кротко и тогава ще те извикам, иначе няма да те извикам.“ И се 
смеят и се гаврят с мене. Аз почвам да се провокирам целия вече. 

5.3.1.4. Записване на разпити 

 
Приложимо е правилото, описано в досъдебната фаза. Аудио-визуалните записи не са 
задължителни.  
 

5.3.1.5. Поверителност 

 
Приложими са същите правила, както в досъдебна фаза. Съдът няма автоматично 
информация за наличието на интелектуално и/или психосоциално увреждане у дадено 
лице, но ако е налична експертиза от досъдебна фаза, е възможно да има такива. Ако 
има съмнения за наличие на такова увреждане, е длъжен да назначи експертиза.  
 

5.3.1.6. Присъда 

 
Присъдата не се комуникира по разбираем за уязвимите лица начин. Интервюираните 
лица споделят, че са разбирали присъдата. Повечето отдават недоволството си от 
нея на адвоката си, а не на съда: 
 

1) Съдията каза, той стана прав и каза: ”Ей, Д.*, прокурорката ти иска 6 години“ 
(истина е това тя ми иска 6 години за две жици). „Ако беше казала две години, аз 
щях да ти дам две години. Ама аз, нали знаеш, как системата върви. Аз не мога да 
вървя контра срещу моя колежка. Ама аз какво да те правя – давам ти 5 години и 
моментално ти свалям една трета”, вика. „Съжалявам, защото много си теглил и 
става 3 години и шест месеца.” По-просто ми разправяше съдията. 
 
2) В: И вече като чете присъдата съдията... какво каза той? Имаш ли спомен какво 
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ти каза съдията, когато ти казваше присъдата? 
О: Искаше последната дума да му кажа..... Аз му викам: „Какво да ти кажа?“ Съдът 
ми дава шест години, две ми махат, след четири ме пускат. 
В: Четири години ти останаха? 
О: Да. 
В: Четири години за толкова малка сума?! 
О: И аз съм учудена... просто искам да ти кажа... защо така... 
В: И съдията какво каза: „ Осъждам те на шест години, но ти намалявам две 
години” 
О: Да. 
В: И друго какво каза? 
О: Нищо... Друго каза, че ще си лежа присъдата..... 
В:  И ти не му ли каза, че много голяма присъда дава? 
О: Казах му, да.. 
В: И той какво каза? 
О: Едно и също деяние там.. какво каза... 
В: Какво е казал? 
О: Едно и също деяние каза и затуй. 
В: Защото се повтаря кражбата ли? 
О: Да. 
В: Едно и също деяние, добре .. И ти имаше ли нужда от повече подкрепа, да не се 
стига до това положение? Какво чувство имаше ти? Защо трябваше да 
крадеш...да 
О: .... Защото нямам отникъде нищо, гладна няма да стоя.... работа нямам...Търся 
работа, гонят ме отвсякъде.. частна работа търся – гонят ме. Не ми дават 
работа.. и аз какво да яда? Майка ми...една пенсия, лекарства..къщата. Тя е жива... 

 

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА  

 
Както бе споменато по-горе, българското законодателство не съдържа дефиниция за 
„уязвимо лице“. Ако лицето има видими за полицейските органи признаци за 
интелектуално и/или психосоциално увреждане полицейските органи имат 
задължението да му предоставят медицинска помощ, както и правна помощ, при 
поискване; разследващите органи, след повдигане на обвинението, имат задължение 
да му предоставят задължителна правна помощ, ако това увреждане му пречи да се 
защитава само, както и да назначат експертиза за установяване на вменяемостта и на 
психическата му годност да дава обяснения и/или да изтърпява наказание. Тези 
задължения не са обвързани толкова с оказване на подкрепа за лицето, колкото с 
установяване на вината и способността на лицето да носи наказателна отговорност. 
Неизпълнението на тези задължения са съществени процесуални нарушения, които 
дават основания за обжалване на постановленията и присъдата, които се базират на 
доказана вина на засегнатото лице.  
 
Тъй като по българския закон единственото задължение е да се осигури задължителна 
правна защита на обвиняеми лица, които поради физически или психически 
недостатъци не могат да се защитават сами, то ако то не е спазено, разпитът се счита 
за незаконосъобразно проведен и резултатите от него не се използват в 
производството и могат да бъдат оспорени от адвоката. Но доколкото не са налице 
задължения за ползване на разбираем език  (в смисъл на лесен за разбиране), 
оказване на съдействие от доверено лице или медицинска помощ и друг вид подкрепа, 
то ако такива не са били налице, не могат да се счетат за пороци, водещи до 
незаконосъобразност на провеждане на разпита. Информация от разпити в полицията 
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до образуване на досъдебно производство може да влезе в производството чрез 
разпит на полицейския служител като свидетел. 
 
В случай, че уязвимостта на засегнатото лице не се взема/не е била взета предвид по 
адекватен начин или изобщо по време на задържането или лишаването от свобода 
(задържане в полицията, задържане по време на досъдебното производство), би 
могло да се поиска от адвоката на засегнатото лице смяна на мярката за 
неотклонение с по-лека и/или експертиза за установяване на вменяемостта и 
психическата годност на лицето.  
 
Ако в хода на самото съдебно производство се установи 
интелектуално/психосоциално заболяване на лицето, това би трябвало да се 
разглежда в контекста на всички други доказателства и да намери отражение в 
присъдата относно вината и способността за носене на наказателна отговорност от 
засегнатото лице. Несъобразяването на увреждането може да е основание за отмяна 
на присъдата. Основанията за обжалването й са неправилност или наличието на 
съществени процесуални нарушения, които накърняват правата на подсъдимия.  Ако 
увреждането, което не е взето предвид, пречи на лицето да участва пълноценно, 
присъдата ще е постановена при съществено процесуално нарушение, а ако му пречи 
да носи вина и отговорност – ще бъде неправилна. 

 
Законът за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда обезщетения 
за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, 
при: 
 
1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, 
когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и 
лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и 
при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 
от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; 
 
2. нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията, а именно:  

 На всяко арестувано лице трябва незабавно да бъдат съобщени на 
разбираем за него език основанията за арестуването му и всички обвинения, 
които му се предявяват.  

 Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в съответствие с разпоредбите 
на т. 1 (с)120 на този член, трябва своевременно да бъде изправено пред 
съдия или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява 
съдебни функции, и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или 
на освобождаване преди гледането на неговото дело в съда. Освобождаването 
може да бъде обусловено от даването на гаранции за явяване в съда.  

 Всяко арестувано или лишено от свобода лице има право да обжалва 
законността на неговото задържане в съда, който е задължен в кратък срок 
да се произнесе; в случай, че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да 
нареди незабавното освобождаване на задържаното лице. 

  
3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако 
образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не 
е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради 

                                                
120

с) законен арест или лишаване от свобода на лице с цел да се осигури явяването му пред 
предвидената в закона институция при обосновано подозрение за извършване на престъпление или 
когато обосновано е призната необходимостта да се предотврати извършване на престъпление или 
укриване след извършване на престъпление; 
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това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното 
преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано.121 

 
На практика, доколкото в общия случай (както показва изследването) лицето с 
умствено и/или психично увреждане няма достъп до разбираема за него информация, 
има служебен защитник, когото не е избрало само и предимно няма срещи с него 
насаме, понякога е било жертва на полицейско насилие, не получава адекватна 
медицинска помощ и бива задържано през целия наказателен процес далеч от лицата, 
с които поддържа доверителна връзка, е много вероятно да не може да се ползва от 
предвидените в закона средства за защита.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
121

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (01.01.1989 г.), чл.2, 
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2131785730. 

 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2131785730
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6. ПРЕПОРЪКИ 
 

 Министерството на правосъдието и Парламентът трябва да внесат нужните 
промени в българското наказателно законодателство, за да въведат термин 
„уязвимо лице“, както и да унифицират дефиницията за лице с интелектуално 
и/или психосоциално увреждане. Също е необходимо да се въведе фигурата и 
правата на „доверено лице“, което е измежду най-близките на уязвимото 
лице и е в състояние да му оказва подкрепа във всяка фаза на наказателното 
производство. 
 

 Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието с 
подкрепа на неправителствени организации е нужно да  разработят подходящи 
видео- или аудио- материали, както и да регламентират процедура (място, 
време, лице, обстановка) за предоставяне на информация на всеки 
задържан и обвиняем с интелектуално и/или психосоциално увреждане за 
правата  и задълженията му и последствията от спазване и неспазването им за 
всички страни и участници за всички фази на наказателното производство.  
 

 Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 
Парламентът трябва да променят разпоредбите в Наказателно-процесуалния 
кодекс, в Закона за МВР и другите закони, по които се задържат хора, с цел 
въвеждане на задължителна адвокатска защита веднага след 
задържането, от която уязвимите лица не могат да се откажат. 
 

 Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, 
Националното бюро за правна помощ и адвокатски колегии по места е 
необходимо да разработят механизъм за ефективно предоставяне на 
качествена адвокатска помощ за всички задържани/обвиняеми/подсъдими 
лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми от първия момент 
на задържането им в полицията до окончателна присъда в подзаконов 
акт. За прилагането му би трябвало да се следи чрез редовен мониторинг в 
полицейските управления/арестите и съдилищата, както от прокуратурата и 
омбудсмана, така и от граждански организации.  

 

 Академията на Министерство на вътрешните работи, Националният институт на 
правосъдието и Министерството на здравеопазването е нужно да разработят и 
провеждат текущи обучения за работа с лица с интелектуални и/или 
психосоциални увреждания за полицаи, следователи, прокурори, съдии, 
адвокати, експерти в рамките на наказателното производство. 

 

 Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 
Министерството на здравеопазването е нужно да разработят законова 
регламентация за критериите за подбор и работа, специалистите и реда, по 
който би следвало да се прави първоначална независима оценка на 
уязвимостта на задържани лица, преди извършване на каквито и да е 
процесуални действия с тях.  

 

 Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието 
следва да осигурят ефективно и лично упражняване на правото на всеки 
задържан с интелектуално и/или психосоциално увреждане на обаждане 
до близки и роднини, както по закон, така и на практика. 

 

 Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 
Министерството на здравеопазването би следвало да разработят ефективен 
механизъм за предоставяне на специализирана медицинска помощ на 
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лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания от момента на 
задържането в полицията, който да предвижда и гаранции за независим 
преглед и помощ в случаи на полицейско насилие и минимални стандарти, 
съобразени със защитата от изтезание, нечовешко и унизително отнасяне при 
фактическо изпълнение на принудителни медицински мерки.  
 

 Министерството на правосъдието и Парламентът трябва да променят 
разпоредбите в Наказателно-процесуалния кодекс, касаещи аудио и 
видеозаписване на разпити, като го направят задължително.  
 

 Наложително е и разработване на Закон за вещите лица, който да 
регламентира в детайли дейността, компетенциите им, да създава реални 
гаранции за качеството на работата им, независимостта им и достойното им 
заплащане. Във връзка с изготвяне на експертизи по наказателни дела е нужно: 

o да се прави възможно най-често комплексна съдебно-психиатрична и 
психологична експертиза; 

o експертизата да има предмет също и определяне на мерки за 
подкрепа на изследваното лице по време на производството и след 
него (вкл. различни видове терапия освен медикаментозната); 

o да се отделя достатъчно време за експертизата, което предполага 
вероятно по-адекватно разпределяне на експертизи между вещите лица, 
както и да се регламентират минимален брой срещи, продължителност 
на срещите, общо време за изработване на експертизата; 

o експертизата да се заплаща по-високо (пример - обичайна цена за 
психотерапевтична сесия - 40-180 лв./сесия от 45-90 минути); 

o да се предвидят допълнителни гаранции за качество на експертизата; 
o да се предвидят допълнителни гаранции за адекватното 

информиране на човека с интелектуален/психосоциален проблем за 
правата му  - видеозаснемането, ако не е впоследствие манипулирано, 
е добра гаранция за реално случилото се. 
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