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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Последната смъртна присъда в България е изпълнена в началото на ноември 1989 
г., само шест дни преди падането на тоталитарния режим. Разстрелян е затворник, 
осъден за това, че на няколко пъти извършва диверсия като поврежда лифта в зимния 
курорт Боровец… 

Някои смятат, че разстрелът е по-хуманно решение в сравнение с продължителната 
„тиха смърт“, както често наричат наказанието „доживотен затвор без замяна“, което в 
крайна сметка произвежда не физически, а „социални трупове“1. Наказание, което не 
дава никаква надежда и което не търпи промяна въпреки възможното поправяне и 
превъзпитание на затворника. Смърт, която неизбежно ще се случи зад решетките на 
затвора. 

Обществените нагласи не се променят лесно. Обичайното право е останало назад в 
миналото, но все още има хора, които искат реципрочно правосъдие на принципа „Око 
за око, зъб за зъб“. Все още има поддръжници на жестоките отмъщения за извършени 
престъпления – рязане на крайници на крадци, убиване с камъни на прелюбодейки, 
както и редица инквизиционни техники, целящи да постигнат максимална степен на 
страдание. Навярно по-новите и не така продължителни наказания като гилотина, 
бесилка, електрически стол, отрова във вените или разстрел също биха имали 
поддръжници. Немалко привърженици у нас има и окончателно отхвърленото в Европа 
смъртно наказание. След 10-годишно членство в Европейския съюз един референдум в 
България е вероятно да покаже, че значителна част от респондентите биха дали гласа 
си за възстановяване на присъдата „смърт чрез разстрел“. 

В 21-ви век 56 осъдени лица в европейска България преживяват ден след ден, 
събуждат се и заспиват с наказанието „доживотен затвор без замяна“. Какво ли е да си 
затворник с такава присъда? И какво да мислим ние, другите, свободните граждани, за 
наказанието на тези хора? На този въпрос с неговите многоизмерни правни, 
психологически и етически параметри е посветен този доклад.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сравнението е използвано за пръв път от бившия главен директор на ГДИН г-н Петър Василев. 
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УВОД 

 

 
Настоящият доклад е второ тематично изследване на БХК, посветено на най-

тежката присъда в България – доживотният затвор без замяна (ДЗБЗ). Първият доклад, 
озаглавен „Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание“, бе 
публикуван през 2010 г.2 Тогава основната препоръка на БХК към изпълнителната и 
законодателната власт бе да премахнат наказанието ДЗБЗ от Наказателния кодекс. 
Седем години по-късно, макар и в редки случаи, съдилищата продължават да налагат 
това наказание в противоречие с препоръките на Европейския комитет за 
предотвратяване на изтезанията (КПИ), дадени след многократни посещения в 
български затвори. По същия начин в поредица от решения на Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ), включително срещу България, макар и с различни аргументи, 
Съдът постанови, че наличието на наказанието ДЗБЗ води до пряко и косвено 
нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). В доклада 
е направен преглед на измененията на правната рамка от 2017 г. по отношение на 
наказанието ДЗБЗ, както и на актуалното положение и режима на лицата, които го 
изтърпяват. Обект на коментар е и практиката на Комисията по помилванията към 
Президентството, която дава основание на ЕСПЧ да приеме института на помилването 
като механизъм за изменение на най-тежката присъда. Основен акцент в доклада е 
продължаващата колизия между пенитенциарната практика в България, свързана с 
наказанието ДЗБЗ, от една страна, и европейските стандарти и решенията на ЕСПЧ, 
свързани с нея, от друга страна. 

Изследването бе проведено през първата половина на 2017 г. от Станимир Петров, 
изследовател на затворени институции в БХК. За целите на настоящия доклад той 
посети 11-те затвора за мъже в България, в които изтърпяват наказания осъдените на 
ДЗБЗ лица, интервюира затворнически служители и част от осъдените, изтърпяващи 
ДЗБЗ, вследствие на което направи анализ на актуалната теория и практика по налагане 
на най-тежкото наказание в България. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Докладът е достъпен в интернет на адрес http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/dozhivoten-
zatvor-bez-zamyana-2010.pdf  

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/dozhivoten-zatvor-bez-zamyana-2010.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/dozhivoten-zatvor-bez-zamyana-2010.pdf


7   
 

ПРАВНА РАМКА И ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗИНЗС, СВЪРЗАНИ С 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ДЗБЗ 

 

 

Наказанието ДЗБЗ е въведено в Наказателния кодекс в края на 1998 г. на мястото на 
наказанието „смърт чрез разстрел“. Три години по-рано, през 1995 г., в Наказателния 
кодекс (НК) е въведено наказанието „доживотен затвор“. То дава възможност след 
изтърпяване на не по-малко от 20 години лишаване от свобода наказанието да се 
замени с 30 години лишаване от свобода. През 1998 г. наказанието ДЗБЗ е въведено 
успоредно с наказанието „доживотен затвор“, но за разлика от него не предвижда 
възможност за замяна със срочно наказание. Към края на 1998 г. общо 22 затворници в 
България имат наложени наказания „смърт чрез разстрел“, които не се изпълняват 
поради наложения през юли 1990 г. мораториум върху изпълнението им. В началото на 
1999 г. с два указа на вицепрезидента на Република България смъртното наказание на 
един затворник е заменено с доживотен затвор, а наказанията на 21 затворници са 
заменени с новото наказание „доживотен затвор без замяна“. 

Текстът на НК (чл. 37 ал. 2, Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.), който едновременно 
конкретизира и за какви престъпления се налага наказанието ДЗБЗ, е, както следва: 

„За най-тежките престъпления, които заплашват основите на републиката, 
както и за други особено опасни умишлени престъпления като временна и 
изключителна мярка се предвижда доживотен затвор без замяна.“ 

До настоящия момент нито едно лице, изтърпяващо ДЗБЗ, не е осъдено за 
престъпление, което заплашва основите на републиката. Всички присъди са 
произнесени за престъпления срещу личността – едно или няколко жестоки убийства, 
като някои от престъпленията не са извършени в условия на рецидив. Прието като 
„временна и изключителна мярка“, за да смекчи съпротивата срещу отмяната на 
смъртното наказание, нововъведеното наказание е трябвало да гарантира, че няма 
никакъв шанс един ден осъденият да бъде освободен. Така безсрочното наказание 
ДЗБЗ се налага от съдилищата повече от 18 години и в крайна сметка се оказа не 
временна, а трайна мярка, която Народното събрание не се осмели да премахне от 
Наказателния кодекс.  
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2011 

Хронология на безуспешните законодателни 
усилия ДЗБЗ да отпадне от НК: 

 

 През ноември 2009 г. в рамките на Министерството на 
правосъдието бе създадена междуведомствена работна група за 
изготвяне на нов Наказателен кодекс. Поради това в своя 
отговор до КПИ след посещението му в България през декември 
2008 г., българското правителство направи следното изявление 
през септември 2010 г.: 

 
„Министерският съвет на Република България понастоящем разглежда 

нова в концептуално отношение политика в областта на наказателното 
право, която, според Министерството на правосъдието, предвижда отмяна на 
„доживотната присъда без право на замяна“.3  

 
 През 2011 г. народният представител Любен Корнезов внесе 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс, който предвиждаше отмяната на наказанието ДЗБЗ. 
Мотивите към законопроекта бяха, че наказанието отнема на 
осъдените всякаква надежда за живот на свобода и няма никаква 
перспектива за връщането им към нормално съществуване. 
Поради това не може да се очаква, че такива осъдени ще се 
превъзпитат, каквато всъщност е целта на наказанието. 

„Престъпникът е човешко създание и не трябва да се лишава от надежда. 
Защото надеждата умира последна.“, аргументира се Корнезов. Той изброява 13 
европейски държави, в които няма такова наказание. В Испания, Португалия и 
Хърватия няма и доживотен затвор. Неизбежността на наказанието, а не 
неговата жестокост, е пътят, по който трябва да върви борбата срещу 
престъпността, смята депутатът.“4 Тогава депутатите отхвърлиха 
законопроекта с аргумента, че предстои да се приеме нов НК, в който няма да 
фигурира ДЗБЗ. 

От отговор на българското правителство от 15 март 2012 г. на доклад 
относно посещението на КПИ в България през октомври 2010 г. става ясно 
следното: 

 „Параграф 116 

Създаването на нов Наказателен кодекс е в съответствие с промените в 
обществените отношения в социално-икономическата сфера през последните 
двадесет години. … От съществена важност е да се преразгледа и измени 
системата на наказанията и другите мерки на държавна принуда, налагани 
при извършване на престъпление. Наложително е да се премахнат някои 
наказания, които са загубили своето значение в наши дни и сред които 

                                                           
3
 Response of the Bulgarian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Bulgaria from 15 to 19 December 
2008, Strasbourg, 30 September 2010, достъпен на https://rm.coe.int/16806940a2 – стр. 26 

4
 „Корнезов: Да падне до живот без замяна“, достъпен на http://m.24chasa.bg/Article/869419  

2009 

https://rm.coe.int/16806940a2
http://m.24chasa.bg/Article/869419
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2014 

доживотният затвор без право на замяна заема централно място. 
Премахването на доживотния затвор без замяна може да има своите 
основания в същността на това наказание, което не е по-ефективно от 
доживотния затвор. Навсякъде в особената част на Наказателния кодекс и 
двете наказания са предвидени като алтернатива, т.е. те са наложени за един 
и същ вид престъпления. И в двата случая осъденото лице може да бъде 
помилвано от президента на републиката. Този въпрос ще бъде поставен на 
по-широка обществена дискусия.“5 

В изпълнение на това намерение на 31 януари 2014 г. 
Правителството предложи в Народното събрание проект на 
Наказателен кодекс, предназначен да замени Наказателния кодекс 
от 1968 г. Новият проект не предвижда наказание доживотен 
затвор без замяна, той предвижда само доживотен затвор с 
право на замяна. Това обаче се случи в края на мандата на 
правителството на БСП и ДПС, което тогава не можа да събере 

нужната подкрепа за гласуването на новия НК. До настоящия момент, три години 
и половина по-късно, не е сформирана дори работна група за обсъждане на пореден 
проект на НК. 
 

В правната рамка, регулираща наказанието в НК, е определено за колко тежки 
престъпления се налага ДЗБЗ, както и необходимостта да се произнесе най-тежкото 
наказание. В нея са въведени принципите на необходимост и пропорционалност. 
Според чл. 38 ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) на НК:  

 „Наказанието доживотен затвор без замяна, предвидено в особената част за 
даден вид престъпление, се налага само ако конкретно извършеното престъпление 
е изключително тежко и посочените в чл. 36 цели не могат да бъдат постигнати 
чрез по-леко наказание.“ 

Специално по отношение на наказанието ДЗБЗ няма никаква логика още преди да 
започне изтърпяването на наказанието и съпътстващата корекционна работата с 
лицето, Съдът да предпостави, че лицето не подлежи на поправяне и ако се наложи по-
леко наказание, няма да е възможно то да бъде поправено и превъзпитано към 
спазване на законите и добрите нрави, каквато е основната цел, заложена в чл. 36 на 
НК. Каквито и аргументи да използва, Съдът не е в състояние да предвиди степента на 
поправимост и заплахата за обществото, които подсъдимото лице ще представлява 
след 10, 20 или 30 години. Дългогодишната практиката по изпълнение на наказанието 
ДЗБЗ опровергава тезата, че тази категория осъдени лица не подлежи на поправяне и 
превъзпитание. От представения по-долу анализ на режима на осъдените на ДЗБЗ 
става ясно, че значителна част от тази категория затворници (57%) са с изменен по-лек 
режим. В един момент от изтърпяването на наказанието затворническата 
администрация е изменила първоначалния специален режим с по-лекия строг режим, 
което е критерий, че повече от половината от тези осъдени са дали доказателства, че са 
в процес на поправяне и превъзпитание. Проверката на оценката на риска на 
осъдените на ДЗБЗ също потвърждава, че те не са непоправими. За над 50% от тях 

                                                           
5
 Response of the Bulgarian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Bulgaria from 18 to 29 October 2010, 
Strasbourg, 15 March 2012, достъпен на https://rm.coe.int/16806940be – § 116  

https://rm.coe.int/16806940be
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оценката на риска от рецидив е в средните стойности, а на няколко лишени от свобода 
оценката е минимална, за разлика от значително по-високите оценки на риска на други 
лишени от свобода, осъдени да изтърпяват срочни наказания. 

На 7 февруари 2017 г. в бр. 13 на Държавен вестник бяха обнародвани изменения и 
допълнения на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 
(ЗИНЗС). Тези от тях, свързани с изпълнението на наказанието ДЗБЗ осигуриха 
възможност за промяна на първоначалния специален режим след изтърпяване на една 
година от наказанието, а не на пет, както бе преди измененията на закона. Новият текст 
в ЗИНЗС е, както следва:   

„Чл. 198. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) (1) 
След изтърпяване на една година от наказанието началникът на затвора се 
произнася с мотивирана заповед след вземане на становищата на ръководителя на 
направлението за социална дейност и възпитателна работа, на заместник-
началника по режимно-охранителната дейност и на психолога относно 
основанията за продължаване на специалния режим по отношение на осъдения. 
Екземпляр от заповедта се връчва на осъдения срещу подпис и се изпраща на 
прокурора, осъществяващ надзор върху изпълнението на наказанието. 
(2) Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс в 14-дневен срок от връчването ѝ чрез началника на затвора пред 
административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е 
окончателно. 
(3) Началникът на затвора се произнася относно продължаването на 
изтърпяването на наказанието при специален режим периодично, но не по-късно от 
една година от предходното си произнасяне. Заповедта подлежи на жалба или 
протест по реда на ал. 2. 
(4) Поставените на строг режим осъдени на доживотен затвор и на доживотен 
затвор без замяна може да се настаняват с мотивирана заповед на началника на 
затвора в общи помещения с останалите лишени от свобода и да участват във 
всички дейности заедно с тях. 
(5) Със заповед на началника на затвора поставените на специален режим осъдени 
на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна може да участват 
съвместно с други лишени от свобода в трудови, възпитателни, образователни, 
спортни и други дейности.“ 
  

Изменението на чл. 198, ЗИНЗС задължава началника на затвора ежегодно да 
издава мотивирана заповед за промяна или за продължаване на специалния режим по 
отношение на осъдения. До влизането в сила на новия текст на чл. 198 началникът 
нямаше такъв ангажимент. Възможността за намаляване на срока за изменение на 
режима от пет на една година, още повече когато администрацията на затвора трябва 
да мотивира писмено своето становище, е прогресивна стъпка, която дава стимул на 
осъдените да спазват реда и да не допускат нарушения. В допълнение – ежегодното 
произнасяне на началника относно режима, връчването на заповедта на осъдения 
срещу подпис, както и възможността той да я оспори пред съда, дават надеждна 
гаранция срещу предубеден и субективен подход на администрацията към осъдените 
лица. От текста на чл. 198, ал.1, ЗИНЗС става ясно, че началникът на затвора трябва да 
извършва проследяване кога точно за всеки лишен от свобода на специален режим се 
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навършва кръгла година от началото на наказанието, за да се произнесе с мотивирана 
заповед. Към настоящия момент няма обща справка за колко от доживотно осъдените 
след изменението на закона от 7 февруари 2017 г. са изготвени заповеди за 
продължаване и за колко от тях – за изменение на специалния режим, както и колко от 
заповедите са били оспорени от осъдените лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

За пръв път по отношение на изтърпяващите наказания на специален режим, с 
текста на чл. 198, ал. 5, ЗИНЗС е направена прогресивна стъпка да се даде правомощие 
на началника на затвора да разреши на тези лишени от свобода да участват в 
колективни мероприятия – трудови, възпитателни, образователни, спортни и други 
дейности. Въпреки ограниченията, произтичащи от режима, началникът може да 
индивидуализира своите решения и да разнообрази всекидневието на доживотно 
осъдения в зависимост от неговото поведение. 
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РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ ПО ДЕЛА НА ЛИШЕНИ ОТ 
СВОБОДА, ИЗТЪРПЯВАЩИ ДОЖИВОТНИ 
ПРИСЪДИ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА, 
СВЪРЗАНА С РАЗБИРАНЕТО ЗА НАРУШЕНИЕ НА 
ЧЛ. 3 ОТ ЕКПЧ 

 

 
В Четвъртия годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на 

решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република 
България през 2016 г.6 решенията, които са по дела на осъдени с доживотни присъди, 
са поставени в частта, озаглавена „Решения, по изпълнението на които беше 
отбелязан значителен напредък“. В доклада е констатирано, че по тези дела ЕСПЧ е 
намерил по-специфични нарушения на Конвенцията, поради кумулативния ефект от 
лошите условия и автоматичното прилагане на специалния режим при изтърпяване на 
доживотен затвор (ДЗ) и ДЗБЗ. Вероятно под „значителен напредък“ авторите на 
доклада са визирали подобряването на материалните условия в зоните за повишена 
сигурност (ЗПС), както и измененията и допълненията на ЗИНЗС от началото на 
февруари 2017 г., а именно – ежегодното произнасяне на началника относно 
основанията за продължаване на специалния режим по отношение на осъдения, както 
и възможността на лишения от свобода да оспори заповедта в 14-дневен срок от 
връчването ѝ чрез началника на затвора пред административния съд (чл. 198, ал. 1, 2, 
ЗИНЗС). Това изменение на закона донякъде ограничава автоматичното прилагане на 
специалния режим, който в зависимост от поведението на осъдения може да бъде 
редуциран в по-лек не след пет, а след една година от началото на присъдата. 
Конкретно по отношение на ДЗБЗ в доклада е коментирано решението на ЕСПЧ по 
делото Харакчиев и Толумов срещу България7. Министърът на правосъдието отчита 
след 2012 г. като „значителен напредък“ по изпълнение на това решение наличието на 
гаранции при упражняване на правото на президента да помилва. Както ще стане ясно 
по-долу, става въпрос за недоразумение – такива гаранции няма и по тази причина 
наказанието ДЗБЗ обективно не може да бъде прието като подлежащо на намаляване. 
В доклада не се споменава нищо за необходимостта от изпълнение на решенията, в 
които Съдът намери, че изтърпяването на доживотен затвор без замяна е в нарушение 
на чл. 3 от ЕКПЧ. 

Практиката на ЕСПЧ по отношение на наказанието ДЗБЗ не е еднозначна. По-
голямата част от осъдителните решения са свързани с автоматичното налагане на 

                                                           
6
 Докладът е достъпен в интернет на адрес http://www.justice.government.bg/Files/4-
ti_Obobshten_doclad_636425381305499510.pdf 

7
 ЕСПЧ, Харакчиев и Толумов срещу България, № 15018/11 61199/12 от 8 юли 2014 г., § 3, достъпно на 
http://www.justice.government.bg/47/424/ 

http://www.justice.government.bg/Files/4-ti_Obobshten_doclad_636425381305499510.pdf
http://www.justice.government.bg/Files/4-ti_Obobshten_doclad_636425381305499510.pdf
http://www.justice.government.bg/47/424/
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режима, както и с реда и материалните условия на изпълнението на наказанието. За 
целите на настоящата публикация обаче по-значими са тези от делата, в които 
жалбоподателите атакуват самата доживотна присъда и претендират, че налагането ѝ 
представлява нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ. 

От решенията по тези дела става ясно, че, за да няма нарушение на Конвенцията, е 
необходимо да са налице възможности за редуциране на доживотния затвор в 
наказание, което дава шанс на затворника да излезе на свобода. Такива са няколко 
дела, включително срещу България, първото от които е Йоргов срещу България (2)8 от 
2010 г., следвано от Тодоров срещу България, № 19552/05, 23 август 2011 г. и 
Симеонови срещу България , № 21980/04, 23 август 2011 г., в които жалбоподателите 
искат от Съда да се произнесе дали самата доживотната присъда представлява 
нечовешко и унизително отнасяне. По-долу ще бъде представено кратко изложение на 
решенията на ЕСПЧ по някои от по-важните дела на осъдени с доживотни присъди, за 
да се открои промяната в разбирането на Съда за съответствието на доживотната 
присъда с чл. 3 от ЕКПЧ: 

Кафкарис срещу Кипър, 2008 г. 

През 2008 г. едно от делата, в което се коментира съвместимостта на ДЗБЗ с чл. 3 от 
ЕКПЧ, е делото Кафкарис срещу Кипър9. Въпреки че решението на Голямата камара не 
е в полза на жалбоподателя, част от съдиите изразяват своето несъгласие с решението 
и написват няколко особени мнения. В две от тях те заемат категорична позиция, че 
„...е дошло времето, когато Съдът трябва ясно да заяви, че налагането на 
доживотна присъда без замяна, дори на пълнолетен извършител, е по принцип 
несъвместимо с чл. 3 от Конвенцията”10. Това е ясен знак, че и България, като една 
от последните страни, прилагащи „доживотен затвор без замяна“, трябва да го 
осмисли като нечовешко и унизително наказание и да хуманизира наказателната си 
политика.   

 

Йоргов срещу България (2), 2010 г. 

Две години по-късно ЕСПЧ се произнася по дело от България, свързано със 
съответствието на ДЗБЗ с чл. 3 от ЕКПЧ. Това е делото Йоргов срещу България, по което 
Съдът приема, че принципите, оповестени в цитираното по-горе решение Кафкарис, 
следва да се приложат към настоящото дело. Жалбоподателят твърди, че наказанието 
му „доживотен затвор без замяна“, което не допуска каквато и да е възможност за по-
ранно освобождаване, по своята същност е нечовешко и унизително отнасяне. В 
допълнение той посочва, че това наказание не може да бъде редуцирано, като се 
позовава на факта, че в досегашната си практика вицепрезидентът не е помилвал нито 
едно лице, осъдено на „доживотен затвор без замяна“. Съдът обаче възприема 
позицията, че е достатъчно да даде отговор на въпроса дали съществува някаква 

                                                           
8
 ЕСПЧ, Йоргов срещу България (2), Жалба № 36295/02 г., Решение от 2 септември 2010 г.  

9
 ЕСПЧ, Кафкарис срещу Кипър, Жалба № 21906/04 г. Решение от 12 февруари 2008 г. Делото е достъпно в 
интернет на адрес https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-85019%22]}  

10
 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-85019%22]}, JOINT PARTLY DISSENTING OPINION OF 
JUDGES TULKENS, CABRAL BARRETO, FURA-SANDSTRÖM, SPIELMANN AND JEBENS, p.6  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-85019%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-85019%22]}
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надежда за жалбоподателя наказанието му да бъде променено или да бъде освободен 
от затвора. На този въпрос Съдът отговаря утвърдително, като отбелязва, че в 
националното законодателство действително е предвидена възможност за изменение 
на наказанието на жалбоподателя и освобождаването му в крайна сметка. От това 
следва, че доживотният затвор без замяна не е наказание, което не подлежи на 
намаляване de jure. Съгласно българското законодателство институтът на помилването 
е единствена възможност за замяна на доживотната присъда без замяна с доживотна 
присъда и на по-късен етап – със срочна присъда. С това Съдът е сметнал, че е 
направил компетентен анализ на казуса от гледна точка на закона. Така той е достигнал 
до прозрението, че българският доживотен затвор без замяна всъщност не е без 
замяна. Съдът обаче не е отчел, че президентското помилване не е правна, а само 
хипотетична възможност, упражнявана без ясни критерии, която не може да гарантира 
редуциране на присъдата дори при максимално поправяне на осъденото лице.  

 

Йордан Петров срещу България11, януари 2012 г. 

По това дело Съдът намира нарушения на ЕКПЧ, които обаче не са свързани с 
доживотното наказание, въпреки че жалбоподателят изрично атакува съответствието 
му с чл. 3 от ЕКПЧ. По отношение на тази присъда позицията на Съда е същата като 
позицията по предходното дело Йоргов срещу България (2): „След като отчете 
всички релевантни обстоятелства по случая, Съдът не счита, че те налагат 
заключение, различно от онова, до което той стигна в своето решение Йоргов (2) 
относно непроменимия характер на доживотната присъда без замяна. Ето защо, 
при липса на каквото и да било нарушение на чл. 3 от Конвенцията в конкретния 
случай, Съдът счита, че това оплакване на лицето е явно неоснователно и трябва 
да бъде отхвърлено.“ Поради това Съдът обявява с мнозинство жалбата за 
недопустима по отношение на оплакванията по 3 от ЕКПЧ. 

 
 Червенков срещу България12, ноември 2012 г. 

Жалбоподателят по това дело повдига въпрос не за самата присъда, а за условията 
за изтърпяване на наказанието, за проверката на кореспонденцията и за липсата на 
вътрешноправно средство за защита, което да му позволи да потърси отстраняване на 
твърдените нарушения. В решението са цитирани няколко препоръки на КПИ по 
отношение на доживотните присъди от доклад до българското правителство, 
публикуван на 15 март 2012 г. Подобни препоръки са били отправяни от КПИ и при 
предходни негови посещения в България. В тях се изисква „…българските власти да 
направят така, че изолацията на доживотно осъдените да бъде основана на 
персонална оценка на риска и да се прилага възможно най-рядко. Същевременно КПИ 
иска настоятелно българските власти да положат усилия за увеличаване броя на 
лицата, изтърпяващи доживотна присъда и интегрирани сред останалите лишени 
от свобода. Успоредно с тези конкретни препоръки, отнасящи се до подобряването 

                                                           
11

 ЕСПЧ, Йордан Петров срещу България, Жалба № 22926/04, Решение от 24 януари 2012 г., § 74, 
достъпно на  http://www.justice.government.bg/47/98/  
12

 ЕСПЧ, Червенков срещу България, Жалба № 45358/04, Решение от 27 ноември 2012 г., достъпно на 
http://www.justice.government.bg/47/346/ 

http://www.justice.government.bg/47/98/
http://www.justice.government.bg/47/346/
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на материалните условия на живот в посетените места, КПИ препоръчва на 
българските власти по отношение на лицата, изтърпяващи доживотна присъда в 
специални отделения, да продължат да развиват режима им на дейности, по-точно 
като им предлагат повече общи дейности (включително възможности за работа и 
обучение)“.13 В този смисъл е и решението по делото, съгласно което:  

„§ 1 Съдът вече е установявал при разглеждането на други дела срещу България, 
че продължителното прилагане на ограничителен затворнически режим, в 
съчетание с пагубните последици от неадекватните материални условия в 
затвора, има за резултат подлагането на лишените от свобода на изпитание, 
превишаващо по интензивност неизбежното ниво на страдание, присъщо на 
лишаването от свобода.“14 На това основание ЕСПЧ намира, че е налице нарушение 
на чл. 3 от Конвенцията.  

 

Винтер и други срещу Обединеното кралство, юли 2013 г. 

Това решение на Голямата камара на ЕСПЧ е повратна точка в разбирането за 
съответствието на наказанието ДЗБЗ с чл. 3 от ЕКПЧ. След произнасянията по делата 
Кафкарис срещу Кипър и Йоргов срещу България (2) с решение по делото Винтер и 
други срещу Обединеното кралство 15 ЕСПЧ преосмисля практиката си до този 
момент, като се произнася, че налагането на ДЗБЗ е в пряко нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ 
и че всяка доживотна присъда трябва да осигури възможност за освобождаване и за 
преразглеждане. Съгласно решението на Голямата камара „...присъда от доживотен 
затвор може да остане съвместима с чл. 3 от Конвенцията, единствено ако 
съществува перспектива за освобождаване и възможност за преразглеждане (§§ 
109–10). Това, което може да е първично основание за лишаване от свобода в 
началото на дадена присъда, може да престане да е такова след продължителен 
период на излежаване на тази присъда. Следователно, тези фактори или промени 
могат единствено правилно да се оценят след извършването на преглед на 
обосноваването за продължително задържане в даден момент в изтърпяване на 
наказанието. Ако затворник е изпратен в затвора без никаква перспектива за 
освобождаване и без възможност за преразглеждане на доживотната му присъда, 
съществува риск той никога да не е в състояние да изкупи вината за извършеното 
от него нарушение: каквото и да направи в затвора, обаче, колкото и изключителен 
да е напредъкът му по отношение на поправянето му, наложеното му наказание 
остава фиксирано и не подлежи на преразглеждане (пак там, §§ 111–12). Голямата 
камара следователно заявява, че би било несъвместимо с човешкото достойнство – 
заложено в самата същност на системата на Конвенцията – насилствено да се 
лиши лице от свободата му, без да се стреми към поправяне и да му се предостави 
възможност един ден да си възвърне свободата (пак там, § 113). 

 В контекста на наказанието от доживотен затвор, чл. 3 от Конвенцията 
трябва да се тълкува като изискващ намаляване на присъдата, в смисъл на 
преразглеждане, което да позволява на вътрешните органи да вземат под 
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  Пак там, § 43 
14

  Пак там, § 70 
15

 EСHR, Vinter & others v UK, №№  66069/09, 130/10 and 3896/10, judgement of 9 Jul 2013  
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внимание дали определени промени в осъдения на доживотен затвор затворник са 
толкова значителни и дали е постигнат такъв напредък към поправяне в хода на 
излежаване на присъдата, които да означават, че продълженото му задържане 
може вече да не е обосновано на легитимни пенологически основания (пак там, § 
119). 

Това решение задава общовалидни принципи за налагане на наказания и след 
произнасянето на Голямата камара всяка наложена присъда ДЗБЗ в държавите, които 
са страни по ЕКПЧ, би била в противоречие със забраната за изтезания и нечовешко 
или унизително отнасяне, ако не подлежи на периодично преразглеждане в 
съответствие с ясни критерии. 

 

Ласло Модьор срещу Унгария, май 2014 г.   

Подобно на делото Винтер и други срещу Обединеното кралство по делото Ласло 
Модьор срещу Унгария16 ЕСПЧ отново установява нарушение на чл. 3 от Конвенцията 
поради липсата на каквато и да било възможност за преразглеждане на наложеното 
наказание доживотен затвор. По това дело обаче Съдът намира за необходимо да се 
произнесе и на основание чл. 46 от ЕКПЧ като отправи препоръки към унгарското 
правителство да извърши реформа на системата за преразглеждане на доживотните 
присъди, за да се гарантира, че при преценката на всеки един случай ще се изследва 
доколко продължаващото лишаване от свобода е базирано на законни основания и да 
се даде възможност на доживотните затворници да са наясно с условията и реда за 
предсрочно освобождаване. 
Произнасянето по чл. 46 от ЕКПЧ е свързано с налагане на осъдената държава да 
изпълни решенията на Съда. По тези от делата, по които има осъдителни решения, но 
осъдената държава по една или друга причина не изпълнява решението, Съдът 
предвижда механизъм за проследяване на изпълнението на решението. Текстът на чл. 
46 от ЕКПЧ е следният: 
„ЧЛ. 46     Задължителна сила и изпълнение на решенията 
1. Βисокодоговарящите страни се задължават да изпълняват окончателните 
решения по същество на Съда по всяко дело, по което те са страна. 
2. Окончателното решение на Съда се изпраща на Комитета на министрите, който 
следи за неговото изпълнение. 
3. Ако Комитетът на министрите счете, че контролът върху изпълнението на 
окончателно решение се възпрепятства поради затруднение при тълкуването на 
решението, той може да отнесе въпроса за тълкуването до Съда. Решението да се 
сезира Съда се взема с мнозинство от две трети от представителите, имащи 
право да заседават в комитета. 
4. Ако Комитетът на министрите е на мнение, че Високодоговаряща страна 
отказва да изпълни окончателно решение по дело, по което е страна, той може, 
след отправяне на формално уведомление до тази страна, и с решение, прието с 
мнозинство от две трети от представителите, имащи право да заседават в 
комитета, да отнесе до Съда въпроса дали тази страна е изпълнила задължението 
си по параграф 1. 
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5. Ако Съдът установи нарушение по параграф 1, той връща делото на Комитета 
на министрите за обсъждане на мерките, които да бъдат предприети. Ако Съдът 
не установи нарушение по параграф 1, той връща делото на Комитета на 
министрите, който прекратява разглеждането му.“17 

 

Харакчиев и Толумов срещу България, юли 2014 г. 

Това е първото дело, по което ЕСПЧ осъжда България за това, че на жалбоподателя е 
наложено наказание ДЗБЗ, което е в нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ. От изложението на 
жалбоподателите става ясно, че „...доживотната присъда без замяна на г-н 
Харакчиев представлява нечовешко и унизително наказание, че режимът и 
материалните условия на задържането му представляват изтезание или 
нечовешко и унизително отношение и че той не е разполагал с ефективно 
вътрешно правно средство за защита по отношение на материалните условия на 
своето задържане.“18 

Категоричната промяна на позицията на Съда става ясна от двата параграфа, 
представени по-долу:  

„Г-н Харакчиев твърди, че наказанието доживотен затвор без замяна, което той 
изтърпява, е несъвместимо с чл. 3 от Конвенцията, тъй като предполага, че той 
ще трябва да прекара остатъка от живота си в затвора. В същото време, 
анализът на приложимите разпоредби на българското законодателство показва, 
че целите, които трябва да се постигнат чрез налагането на това наказание, биха 
могли също така да се реализират чрез доживотен затвор със замяна.“19 

Въпреки че не присъжда обезщетение на жалбоподателя, в своето решение ЕСПЧ 
установява, че наказанието ДЗБЗ е в нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ: 

„Приема, че установяването на нарушение на чл. 3 от Конвенцията по 
отношение на невъзможността за г-н Харакчиев да получи намаляване на 
присъдата на доживотен затвор без замяна от момента, в който е станала 
окончателна, съставлява само по себе си достатъчно справедливо удовлетворение 
за неимуществени вреди, понесени от него в тази връзка.“20 

След произнасянето на решението адвокатът на двамата жалбоподатели, адв. 
Екимджиев, който осигурява правна помощ на повечето от осъдените на ДЗБЗ пред 
ЕСПЧ, коментира какви трябва да бъдат необходимите промени на законодателството 
и смисъла от тях по следния начин: 

„Държавата трябва да създаде процедура, при която ясно да бъдат разписани 
критериите, при които човек с такова наказание би могъл да поиска неговото 
преразглеждане. Важното е обаче да има процедура на шанс, която да дава някаква 
надежда и хуманитарна перспектива. Именно тя, според практиката на ЕСПЧ, е в 
състояние да съхрани остатъците от човещина и морал в тези хора. В противен 
случай те неизбежно деградират и вегетират, от което никой няма полза.“21 
                                                           

17
 ЕКПЧ е достъпна в интернет на адрес http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf – стр. 26 

18
 ЕСПЧ, Харакчиев и Толумов срещу България, Жалба № 15018/11 61199/12, Решение от 8 юли 2014 г., § 3, 
достъпно на http://www.justice.government.bg/47/424/  

19
 Пак там, § 235. 

20
 Пак там, стр. 110. 

21
 „Съдът в Страсбург: България трябва да промени режима на доживотния затвор“, достъпно на 
http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf
http://www.justice.government.bg/47/424/
http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html
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По делото Харакчиев и Толумов срещу Българя Съдът също приложи чл. 46 от 
Конвенцията. Въпреки установеното нарушение във връзка с невъзможността г-н 
Харакчиев да получи намаляване на присъдата си от доживотен затвор без замяна, от 
България обаче не бе изискано да създаде възможности за замяна на ДЗБЗ или за 
намаляване на присъдата. В параграф 280 на решението Съдът изиска само да се 
реформира правната рамка, свързана със затворническия режим и отстраняването на 
автоматичното прилагане на високо рестриктивен затворнически режим.  

След това дело ЕСПЧ произнесе подобно осъдително решение срещу България и по 
делото Манолов срещу България.22 Неясно защо това решение не фигурира на сайта на 
Министерство на правосъдието в частта „Преведени решения на ЕСПЧ по български 
дела“. По това дело Съдът заяви, че няма причина да се отклони от своето решение по 
делото Харакчиев и Толумов срещу България и отново намира нарушение на чл. 3 от 
Конвенцията поради наложената на жалбоподателя присъда ДЗБЗ, но за разлика от 
делото Харакчиев и Толумов срещу България присъди и обезщетение на 
жалбоподателя. От друга страна обаче, Съдът не се произнесе по чл. 46, вероятно 
защото е отчел, че вече е направил това по предходното дело Харакчиев и Толумов 
срещу България. Както стана ясно по-горе, това произнасяне не бе свързано с налагане 
на задължение на държавата да даде възможност за преразглеждане на 
изтърпяването на доживотните наказания. 

В своята практика Съдът се е произнасял и по няколко други жалби на лишени от 
свобода, изтърпяващи ДЗБЗ. По делата Халил Адем Хасан срещу България23 (10 март 
2015), Димитров и Рибов срещу България24 (17 ноември 2015) и Радев срещу 
България25 (17 ноември 2015) Съдът не коментира дали присъдата ДЗБЗ е в нарушение 
на чл. 3 от ЕКПЧ, но установи сходни нарушения на чл. 3 съгласно принципите, 
заложени в съдебната практика по делото Харакчиев и Толумов срещу България. 
Общото за тези дела е основателното оплакване на жалбоподателите от изолацията и 
липсата на дейности. „По отношение ефекта от изолацията върху личността на 
лишения от свобода Съдът отново подчертава, че всички форми на задържане в 
условия на строг тъмничен затвор без подходящи умствени и физически стимули 
могат да доведат до дългосрочни неблагоприятни последици като например 
влошаване на умствените способности и социалните умения (вж. Харакчиев и 
Толумов, цитирано по-горе, § 204). Също така автоматичното отделяне на 
осъдените на доживотен затвор от останалата част от обитателите на 
затвора и един от друг, особено при липса на пълноценни дейности извън и вътре в 
килията, може само по себе си да повдигне въпрос по чл. 3 от Конвенцията (вж. 
Savičs v. Latvia, № 17892/03, § 139, 27 ноември 2012 г.), а изолацията следва да се 
обосновава с конкретни причини, свързани със сигурността (вж. Харакчиев и 

                                                           
22

 ECHR Manolov v. Bulgaria, № 23810/05, judgement of 4 November 2014 (Решението не е преведено на 
български език в сайта на Министерство на правосъдието), достъпно на 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147671  
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 ЕСПЧ, Халил Адем Хасан срещу България, Жалба № 4374/05, Решение от 10 март 2015 г., достъпно на 
http://www.justice.government.bg/47/594/  

24
 ЕСПЧ, Димитров и Рибов срещу България, Жалба № 34846/08, Решение от 17 ноември 2015 г., достъпно 
на http://www.justice.government.bg/47/1625/ 

25
 ЕСПЧ, Радев срещу България, Жалба № 37994/09, Решение от 17 ноември 2015, достъпно на 
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Толумов, цитирано по-горе, § 204, с допълнителни препратки към актове с 
незадължителна юридическа сила).“26 

 
Живко Господинов и други срещу България27, 26 октомври 2017 г.   
 
На 26 октомври 2017 г. ЕСПЧ се произнесе с обединено решение по жалби на 10 

лишени от свобода, изтърпяващи ДЗ и ДЗБЗ в различни затвори. По делото Живко 
Господинов и други срещу България Съдът е обединил жалбите поради сходните 
оплаквания на жалбоподателите. Четирима от тях твърдят, че наложеното им 
наказание ДЗБЗ е нечовешко и унизително и е в нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ. В своето 
решение ЕСПЧ се позовава на решения по делата Винтер и други срещу Обединеното 
кралство и Харакчиев и Толумов срещу България, както и на Събев срещу България и 
констатира липсата на механизъм за преразглеждане на наказанието в периода до 21 
януари 2013 г. Оттогава насетне обаче Съдът приема, че институтът на помилването 
дава реалистична възможност за преразглеждане на наказанията и заявява, че до 
посочената дата по отношение на четиримата жалбоподатели е имало нарушение на 
член 3 от ЕКПЧ. По това дело Съдът отново се доверява на тезата на българското 
правителство по делото Харакчиев и Толумов срещу България за съществуването на 
ясни правила за работа на Комисията по помилването. 
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 Пак там 
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 ECHR, Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria, Applications nos. 34639/07, 26 October 2017, достъпно на 
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АКТУАЛНА КАРТИНА НА НАКАЗАНИЕТО ДЗБЗ  
 

 

 

От началото на 1999 г. съдилищата започват да налагат най-тежкото наказание. На 
Фигура 1 е представен броят на наложените наказания ДЗБЗ по години: 

 

 

Фигура 1. Наложени наказания доживотен затвор без замяна по години. 

Източник: Годишните публикации на Националния статистически институт 
 

От представената на Фигура 1 официална статистика на Националния статистически 
институт (НСИ) става ясно, че за периода от 1999 до края на 2016 г. съдилищата в 
България са произнесли общо 104 присъди, с които са наложени наказания ДЗБЗ. Към 
тях трябва да се добавят и 21 заменени с ДЗБЗ смъртни присъди в началото на 1999 г. 
Така общият им брой става 125. Към края на юни 2017 г. общият брой на лицата, 
изтърпяващи ДЗБЗ, е 56, т.е. почти два пъти по-малко от броя на произнесените 
присъди. На настоящия етап (както и в изследването на проблема в специалния доклад 
на БХК от 2010 г.), въпреки направеното проучване на причините за голямото 
несъответствие, все още няма логично обяснение защо броят на произнесените 
наказания ДЗБЗ така, както е съобщено от НСИ, е много по-голям от броя на лицата, 
изтърпяващи това наказание. 

Голямото несъответствие между броя на наложените наказания ДЗБЗ и броя на 
осъдените лица в затворите бе констатирано от БХК и в изследването от 2010 г., когато 
изследователите опитаха да установят причините за несъответствието и направиха 
поредица от запитвания до различни институции: 
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1. Тогава от институцията на Президента БХК получи отговор, че няма 
удовлетворени молби за помилване на лица, изтърпяващи наказание ДЗБЗ. 
След 2010 г. до настоящия момент са удовлетворени две молби за помилване, 
като наказанието на двама от осъдените на ДЗБЗ е заменено с ДЗ; 

2. От институцията на Главния прокурор БХК получи отговор, че няма осъдени 
лица, изтърпяващи наказание ДЗБЗ, на които наказанието да е било заменено 
със срочно наказание лишавате от свобода съгласно чл. 449 НПК, тъй като 
посоченият член от НПК не е приложим спрямо осъдените, изтърпяващи 
наказание ДЗБЗ; 

3. На запитване до Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за броя на 
починалите лица, изтърпяващи наказание ДЗБЗ, през 2010 г. БХК получи 
отговор, че техният брой за период от 11 години (от началото на 1999 до края на 
2009 г.) е общо 11; 

4. Проверка на БХК в психиатричните институции тогава установи, че до 2010 г. 
няма лица, изтърпяващи ДЗБЗ, на които след направена експертиза наказанието 
е било прекъснато поради влошаване на психичното здраве; 

5. Предвид възможността Съдът да наложи задочна присъда в отсъствието на 
подсъдимия или лице, на което е наложен ДЗБЗ да се укрие и отклони от 
изпълнението на наказанието, през 2010 г. БХК отправи официално запитване 
до Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерство на вътрешните 
работи за броя на лицата, обявени за общодържавно издирване, на които е 
било наложено наказание ДЗБЗ. От отговора на Главната дирекция става ясно, 
че към май 2010 г. с наложени наказания ДЗБЗ и обявени за общодържавно 
издирване са две лица, осъдени с присъди по НОХД на Окръжен съд – Хасково и 
Окръжен съд – Плевен. 

В крайна сметка по никакъв начин общият брой на помилваните, на починалите, на 
обявените за общодържавно издирване и дори на тези от осъдените, на които 
производствата са възобновени на основание чл. 420 НПК, не може да достигне 69, 
колкото е разликата между наложените наказания и лицата, изтърпяващи ДЗБЗ в 
затворите. Най-вероятно причината за мистериозното несъответствие между броя на 
наложените наказания и реалния брой на осъдените да изтърпяват най-тежкото 
наказание се дължи на събирането и обработката на данни, подавани от съдилищата, в 
НСИ – проблем, който трябва да бъде изследван и решен от отговорните институции. 

Проследяването на броя на наложените наказания ДЗБЗ през годините показва 
огромни различия – от 15 и 13 през 2004 и 2005 г. до нито една присъда през 2012 и 
2013 г. Едва ли липсата на осъдителни присъди и значителното им намаляване след 
2009 г. може да бъде обяснено с липсата на такива престъпления, каквито са се 
извършвали в периода от 2001 до 2008 г. Очевидно в началните години след 
въвеждането на ДЗБЗ присъдите са се произнасяли, без да се прави предварителен 
психологически анализ на личностните особености на извършителите и без ясни 
критерии за преценка дали престъплението е изключително тежко и дали не може да 
се наложи по-леко наказание. 
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Едно от обясненията за драстичното намаляване на тези присъди след 2009 г. е 
въведената процесуална възможност лицето да бъде осъдено след предложена и 
приета процедура по съкратено съдебно следствие пред първата инстанция (чл. 369а – 
374 НПК). До май 2010 г. това е било неприложимо при причиняване на смърт и тежка 
телесна повреда, но след това става възможно и в тези хипотези. При съкратено 
съдебно следствие съдът взема решение за предварително изслушване на страните, 
като по този начин се спестяват разпити на свидетели и вещи лица. В съдебна зала се 
ползват протоколи и експертни заключения от досъдебното производство, тъй като 
подсъдимият дава съгласие да не се събират доказателства за фактите, изложени в 
обвинителния акт. Независимо от тежестта на престъплението, Съдът определя 
наказанието при условията на чл. 58а от Наказателния кодекс, ал.2, който гласи: 

(2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид 
наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен 
затвор заменя с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години. 

Така за изключително тежки престъпления, включително за повече от едно 
убийства, за които преди се е налагал доживотен затвор или ДЗБЗ, след въвеждането 
на съкратеното съдебно следствие започват да се налагат присъди от 15 до 20 г. 
лишаване от свобода. Другата причина е общото намаляване на броя на осъдените 
лица, включително тези, които се осъждат за тежки престъпления. Третата причина е, 
че съдиите започват да осъзнават нечовешкия характер на наказанието ДЗБЗ, поради 
което не го налагат. 

На Фигура 2, по данни на администрацията на затворите, е представено 
разпределението на 56-те изтърпяващи ДЗБЗ лица по затвори: 

 

Фигура 2. Брой лица, изтърпяващи доживотен затвор без замяна по затвори към 30.06.2017 г. 
Източник: По данни от администрацията на затворите. 

 

До настоящия момент в България няма наложено наказание ДЗБЗ на жена. 
Неравномерното разпределение по затвори на тази категория осъдени и наличието на 
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сравнително голям брой осъдени на ДЗБЗ в няколко затвора (София, Бургас, Варна) 
затруднява индивидуалната работа с тях, както и наблюдението и изготвянето на 
изпълними планове и оценки за лицата. Облекчение за инспекторите на зоните с 
повишена сигурност е фактът, че в повечето затвори е извършено извеждане на част от 
осъдените на ДЗ и ДЗБЗ извън зоните с повишена сигурност и настаняването им в общи 
групи. Само в затворите в Белене, Пазарджик и Бобов дол всички осъдени на ДЗБЗ 
изтърпяват присъдата си в ЗПС. В останалите затвори е възприета практиката тези от 
тях, които са с ниска оценка на риска да се настаняват съвместно с други лишени от 
свобода. Преди това обаче задължително трябва да се извърши изменение на 
първоначално наложения „специален“ с по-лекия „строг“ режим. 

Съгласно чл. 72, ал. 2 ЗИНЗС „Лишените от свобода на специален режим се 
настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 
г.) Осъдените на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна, поставени 
на строг режим, се настаняват в постоянно заключени помещения при засилен 
надзор и охрана, освен ако не са налице условията по чл. 198, ал. 4 за настаняване в 
общи помещения с другите лишени от свобода.“ 

Следователно изменението на режима в по-лекия „строг“ режим не е достатъчно 
условие за настаняване в обща група. То е само стъпка към тази цел. Настаняването в 
общи помещения и произтичащите от това промени при изтърпяването на присъдата 
могат да се осъществят по реда на чл. 198, ал. 4 ЗИНЗС „Поставените на строг режим 
осъдени на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна може да се 
настаняват с мотивирана заповед на началника на затвора в общи помещения с 
останалите лишени от свобода и да участват във всички дейности заедно с тях.“ 

Наблюдението на режима на осъдените на ДЗБЗ лица по време на проведеното 
изследване през 2010 г. показа, че тогава 31% от осъдените са били с изменен режим 
от „специален“ на „строг“. Към 2017 г. има значително увеличаване на броя на 
лишените от свобода, на които режима е бил изменен в по-лек. На Фигура 3 по долу е 
представена информация за режима на осъдените на ДЗБЗ през 2010 и през 2017 г.: 
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Фигура 3. Дял на осъдените на ДЗБЗ на строг режим през 2010 и през 2017 г. 
Източник: По данни от администрацията на затворите.  

 

Представените данни показват, че за период от около седем години е отбелязано 
увеличение с 26% на относителният дял на лишени от свобода с присъда ДЗБЗ, на 
които режима е изменен от специален на строг – това е довело до облекчаване на 
рестрикциите и е първа стъпка към възможността за настаняване в общи групи извън 
зоната за повишена сигурност. Във всички тези случаи администрацията е установила 
поправяне точно на тази категория осъдени, за които при налагането на наказанието 
съдилищата априори са констатирали, че неговите цели (поправяне и превъзпитание 
към спазване на законите и добрите нрави) не могат да бъдат постигнати чрез по-
леко наказание. Оказва се, че в 57% от наложените наказания съдилищата не са били 
прави, защото облекчаването точно на режима им е основен индикатор за постигане 
на целите на наказанието. С измененията на ЗИНЗС от м. февруари 2017 г., след като 
режимът на осъдените на специален режим подлежи на ежегодно изследване, е 
възможно и по-бързо увеличаване на относителния дял на поставените на по-лекия 
режим. 

Подобно на тенденцията за облекчаване на режима, през последните години се 
наблюдава и увеличаване на броя на лишените от свобода, изтърпяващи ДЗБЗ, които 
са настанени в общи групи извън зоната с повишена сигурност. Тава е нормативно 
уредено в чл. 198, ал. 4 на ЗИНЗС от 07.02.2017 г. по следния начин: „Поставените на 
строг режим осъдени на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна 
може да се настаняват с мотивирана заповед на началника на затвора в общи 
помещения с останалите лишени от свобода и да участват във всички дейности 
заедно с тях.“ 

На Фигура 4 е представена информация за относителния дял на осъдените на ДЗБЗ, 
настанени в общи помещения през 2010 и през 2017 г.: 
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Фигура 4. Дял на осъдените на ДЗБЗ, настанени в общи помещения през 2010 и през 2017 г. 
Източник: По данни от администрацията на затворите.  
 

Към настоящия момент малко над една трета от изтърпяващите най-тежкото 
наказание са настанени в общи помещения извън зоните с повишена сигурност. След 
облекчаването на режима, за тези затворници е отчетено, че е започнал процес на 
поправяне и превъзпитание. Това още веднъж показва, че не е било необходимо 
налагането на най-тежкото наказание. В Таблица 1 по-долу е представен броят на 
лишените от свобода, на които режимът е изменен от специален на строг, както и 
броят на лишените от свобода, изведени в общи групи във всеки от затворите към юли 
2017 г.: 
 

ЗАТВОР Брой л. св. с ДЗБЗ  
 

Брой л. св. с ДЗБЗ на 
строг режим  

Брой л. св. с ДЗБЗ 
изведени в общи групи 

Бобов дол               2                     1                     0 
Белене               4                     1                     0 
Бургас               9                     4                     2 
Варна               7                     5                     3 
Враца               3                     2                     2 
Ловеч               5                     3                     3 
Пазарджик               3                     0                     0 
Плевен               4                     3                     2 
Пловдив               3                     1                     1 
София             10                     7                     2 
Стара Загора               6                     5                     5 
ОБЩО             56                   32  /57%/                   20  /36 %/ 
 

Таблица 1. Брой на лишените от свобода, на които режимът е изменен от специален на строг, 
както и брой на лишените от свобода, изведени в общи групи във всеки от затворите към м. 
юли 2017 г. 
Източник: По данни от администрацията на затворите. 
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Промяната на първоначалния специален режим и извеждането от осъдените от ЗПС 
са двете стъпки, които значително смекчават силата на наказателната репресия. В хода 
на настоящото изследване бе отчетено и какъв е относителният дял на тези от 
осъдените на ДЗБЗ, които са изтърпели над 20 г. от началото на наказанието. По 
сведение на инспекторите на ЗПС такива са общо 18, което е около една трета от общо 
56-те лишени от свобода с ДЗБЗ. Продължителността на изтърпяното наказание обаче 
не във всички случаи води до промяна на режима и извеждане от ЗПС, т.е. 
продължителният престой в затвора не във всички случаи води до поправяне и 
превъзпитание. От 18-те ветерани, изтърпели повече от 20 г., половината продължават 
да бъдат изолирани в ЗПС, въпреки че на някои от тях режимът е заменен на „строг“. В 
няколко от случаите доживотните затворници, въпреки че са на строг режим, отказват 
да бъдат настанени в обща група и предпочитат да си останат в условия на изолация в 
ЗПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27   
 

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 
 

 

В изследването на ДЗБЗ през 2010 г. БХК констатира, че материалните условия в 
ЗПС в повечето от затворите са изключително лоши. По-голямата част от изтърпяващите 
това наказание са настанени в единични килии, но в четири от затворите има по една 
килия, в която по тяхно съгласие са настанени по двама осъдени. Лошите условия в ЗПС 
са една от причините тези осъдени да завеждат дела пред национални съдилища и 
ЕСПЧ. Такива дела, както и отправяните на няколко пъти препоръки към 
правителството от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, 
стимулираха започването на ремонтни дейности в помещенията на доживотно 
осъдените в ЗПС. През 2017 г. е налице значително подобрение на материалните 
условия в килиите на тези затворници. Само в два от затворите – в Бургас и Пазарджик, 
все още ЗПС не са ремонтирани и килиите не разполагат със самостоятелни санитарни 
възли. Такива има само в по една килия в зоните на двата затвора. Във всички останали 
килии на осъдените трябва да се предоставя достъп до общия санитарен възел в 
коридора, а през нощта те трябва да използват кофи за удовлетворяване на 
физиологичните им нужди. Към настоящия момент се извършва цялостен ремонт в 
затвора в Бургас, който ще обхване и двете зони с повишена сигурност, но в затвора в 
Пазарджик, посетен на 17 май 2017 г., въпреки че се очаква и планира започване на 
ремонт, към датата на посещение не бе предприето нищо конкретно. Освен от 
изграждането на санитарни възли, в ЗПС на двата споменати затвора има 
необходимост и от подмяна на прозорци, подови настилки и от цялостно освежаване 
на коридори и килии. Във всички останали затвори в ЗПС ремонтите доведоха до 
изграждане на санитарни възли в килиите, до смяна на дограми, боядисване на стени и 
тавани и нови подови настилки, а в затвора в Стара Загора и до увеличаване на 
жизненото пространство в някои от помещенията чрез обединяване на съседни килии. 
В няколко от затворите, в които са били извършени ремонти на килиите на доживотно 
осъдените преди 5–6 години, вече има влошаване на материалните условия. 
Амортизация се наблюдава например в затворите в Пловдив, Враца и Ловеч. За 
последния затвор има предвидени средства за ремонт на коридор на втория етаж, 
където да бъдат настанени изтърпяващите доживотни присъди. Тъй като в споменатите 
затвори разположението на ЗПС е на първи етажи, а прозорците на килиите са 
сравнително малки, в помещенията не прониква достатъчно естествена светлина. 
Площта на килиите в повечето от зоните е около 6 кв. м., но в няколко от тях (Стара 
Загора, Бобов дол, София) килиите са по-големи. В най-лошо битово и хигиенно 
състояние са килиите на тези от лишените от свобода в ЗПС, които имат психични 
разстройства. Те не са критични към условията, в които живеят, поради което килиите 
им са изключително занемарени. Такива лишени от свобода има в затворите в Ловеч, 
Пазарджик и Пловдив. По отношение на тази категория осъдени администрацията би 
трябвало не само да констатира проблема, но и да полага необходимата грижа както за 
помещенията, така и за адекватната терапия на затворниците.  

 



28   
 

 

А. Н. Д. е на 46 години. Изтърпява ДЗБЗ за престъпление, извършено 
през 1997 г., но присъдата му влиза в сила през 2001 г. Първоначалният 
му специален режим не е заменян. Администрацията на затвора не 
планира облекчаване на режима въпреки дългия му престой в 
затвора. Причината е, че има психично разстройство и висока оценка 
на риска. Настанен в последната килия вдясно в зоната с повишена 
сигурност на първия етаж в затвора. Килията е с площ около 6,5 кв. 
м. Прозорецът е с размери около 120х50 см и през летните месеци е 
демонтиран, за да се осигури проветряване. В килията цари полумрак. 
Под прозореца очевидно е имало голям теч и мазилката на стената е 
изронена. Подът е без настилка – има само циментова замазка. В 
килията няма санитарен възел. До вратата има кофи, които се 
ползват за тоалетни нужди. Личните вещи на затворника са сведени 
до минимум. Няма телевизор. На масичка вдясно от вратата има 
само транзистор. Леглото не е оправено, няма спално бельо. Отгоре 
има само няколко парцаливи одеяла. Хигиената в килията е 
занемарена. Обитателят на килията също има занемарен вид. 

Още с отключването затворникът започва монолог, от който 
единствено става ясно, че е невинен и не е убил никого. След първите 
думи за своята невинност продължава да говори несвързано – 
словесна салата, от която става ясно само, че имал извадени 
сухожилия от гърба, можел да си ги възстанови…, виждал всичко, 
включително най-малките прашинки и пр. Не спира да говори през 
цялото време, докато вратата е отворена, и дори да му се зададе 
въпрос, не отговаря смислено. 

От доста години осъденият е с психично заболяване и според 
служители от администрацията лишените от свобода, които 
общуват с него, трябва да се „принизяват“ до нивото му. Никой не му 
идва на свиждане. Понякога е споделял, че чува гласове. Не е 
освидетелстван и не му е назначена терапия. Служителите 
обясняват това с факта, че не създава проблеми. 

ДОКУМЕНТАЛНА СНИМКА от затвора в гр. Пазарджик: 
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От проведените интервюта с инспектори по социални дейности и възпитателна работа 
(ИСВР), които работят с осъдените с доживотни присъди в ЗПС, става ясно, че общият 
брой на тези от тях, които в една или друга степен имат психичноздравни проблеми, е 
8 или 9, но в повечето от затворите не се извършва диагностициране и не се прилага 
необходимото лечение за тези затворници. В такива случаи наличието на психично 
отклонение е обуславяло престъпното поведение на лицата, преди да попаднат в 
затвора, но съдът е приел, че извършителите са осъзнавали свойството и значението на 
това, което са извършили. 

В сравнение с общите материални условия в килиите на ЗПС, които БХК констатира 
през 2010 г., на настоящия етап условията са значително подобрени не само поради 
наличието на санитарни възли и сменени дограми, но и по отношение на 
притежанието на по-голям спектър от лични вещи. Така например в повечето от 
затворите осъдените на ДЗ и ДЗБЗ могат да държат в килиите или в общи помещения в 
ЗПС електрически индукционни котлони, както и продукти (брашно, картофи), от които 
си приготвят различни ястия. Увеличен е делът на тези от тях, които имат телевизори в 
килиите. По отношение на престоя на открито, както бе констатирано и в предходното 
изследване, в повечето от ЗПС на затворите към законово регламентирания един час на 
затворниците е осигурено допълнително време – в някои затвори от един час, в други – 
30 или 45 мин., в зависимост от наличието на охранителен персонал, графика и 
заетостта на площадките за престой на открито. В затвора в София по медицински 
причини има възможност да се осигури допълнително един час престой. В затворите в 
Пловдив, Пазарджик и Белене обаче престоят на открито си е останал един час и само 
един ден в седмицата се осигурява втори час допълнителен престой на открито, като 
самите площадки за престой на осъдените от ЗПС в затворите в Пловдив и Белене са с 
изключително малки размери – не повече от 35 кв. м. В затвора в Бургас лишени от 
свобода съобщиха, че поради това, че килиите се отварят една по една, се губи време и 
реално престоят на открито е много по-кратък от един час.      
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И 
ЗАНИМАНИЯ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ.  

 

 

 

Дейностите и ангажиментите, които се предлагат на осъдените с доживотни 
присъди, са в зависимост не само от режимните възможности, но и от оценката на 
риска и капацитета на администрацията да работи с тази категория осъдени. От около 
14 години такива оценки се правят на всички лишени от свобода. Оценката на риска от 
рецидив и от вреди за всеки лишен от свобода се изготвя непосредствено след 
постъпването в затвора, като информацията се обработва и вписва в Книжка на 
лишения от свобода. Съгласно чл. 55 ал. 2 ЗИНЗС „Преди изтичането на срока за 
престой в приемно отделение за всеки новопостъпил се изготвя оценка на риска от 
рецидив и от вреди, относно личностните особености, здравословното състояние 
и работоспособност и препоръки за бъдещата групова или индивидуална работа. 
Оценката се изготвя от съответния социален работник, лекаря на затвора и 
психолога.“ Със своя заповед от 27 януари 2016 г. министърът на правосъдието е 
утвърдил „Правила за прилагане на системата за оценка на риска от рецидив и 
вреди при лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в пенитенциарните 
заведения (затвори и поправителни домове)“. Както е описано в документа, оценката 
е изключително важна за поредица от стъпки, които могат да бъдат осъществени – 
смяна на режим, преместване в друг затвор, условно предсрочно освобождаване, 
помилване или прекъсване на наказанието. Въз основа на тази оценка се извършва 
включването на затворника в образователни, квалификационни, културно-масови, 
спортни и специализирани програми за корекционно въздействие. Оценката на 
осъдения се променя в зависимост от поведението на лишения от свобода (чл. 155, 
ал.1 ЗИНЗС).   

Противно на очакванията, анализът на оценките на риска на осъдените на ДЗБЗ 
не показа високи стойности, въпреки че осъдителните им присъди са наложени за 
изключително тежки престъпления. За 56% от осъдените рискът от рецидив е оценен в 
рамките на средния – в диапазона от 40 до 80 точки, 37% от осъдените са с висок риск и 
оценката им е над 80 точки, а 7% от осъдените са с ниска оценка на риска – под 40 
точки. На Фигура 5 е представена информация за относителния дял на осъдените на 
ДЗБПЗ в зависимост от оценката на риска от рецидив: 
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Фигура 5. Дял на осъдените на ДЗБЗ в зависимост от оценката на риска от рецидив 
Източник: По данни от администрацията на затворите. 

 

Оценката на риска е величина, която търпи промяна. Осъдените, които са 
настанени поединично в ЗПС, нямат много контакти с други лишени от свобода и 
съответно няма голяма вероятност оценката да претърпи промяна. В случай че 
доживотно осъден бъде изведен в обща група след дълга изолация, е възможно 
промяната на начина на живот да доведе до емоционални или междуличностни 
проблеми. Увеличава се и рискът да бъдат извършени нарушения и да бъдат наложени 
наказания, което води и до увеличаване на оценката на риска. В такива случаи се стига 
и до връщане на първоначалния специален режим и обратно настаняване в ЗПС. 
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И.Н.Р. изтърпява ДЗБЗ. След 12-годишен престой в ЗПС през 2013 г. 
режимът на лишения от свобода е заменен от специален на строг. 
Една година по-късно е настанен в общо помещение извън ЗПС, като 
му е осигурена работа. През декември 2016 г. с решение на 
оторизирана комисия му е възстановен първоначалният специален 
режим и е върнат в ЗПС, защото през периода от ноември 2015 г. до 
декември 2016 г. е извършил общо седем нарушения, както следва: 

 Притежание на мобилен телефон; 

 Нанасяне на удар на друг лишен от свобода; 

 Намерена е батерия и микрокарта за телефон; 

 Намерени в тайник мобилен телефон и три СИМ карти; 

 Отправяне на заплахи към служител от НОС; 

 Намерени 10 бр. цигари в наказателна килия, в която 
изтърпява наказание; 

 Притежание на мобилен телефон. 

За разлика от други доживотно осъдени И.Н.Р. е участвал в 
органите на самоуправление и в различни колективни мероприятия, 
организира и играе футбол и шах, участва в дейности на 
Християнската църква – изнасяне на сказки и обсъждането им. 
Участвал е и в работни групи за справяне с житейски проблеми и 
развиване на умения за мислене, посещава библиотеката и се 
интересува от правна литература. Повечето му наказания са за 
притежаване на незаконни вещи, което не би трябвало да води до 
увеличен риск. 

 

ДОКУМЕНТАЛНА СНИМКА от затвора в гр. Бургас: 

  

Основните дейности, след извършване на оценката на риска, са планиране на 
присъдата и препланиране на нейното изпълнение. Първоначалното планиране се 
извършва не в приемната, а непосредствено след настаняване в групата в срок от един 
месец след постъпване на осъдения в нея. Съгласно чл. 156 ал. 1 ЗИНЗС „След 
приключване на програмата за адаптация за всеки осъден се изготвя индивидуален 
план за изпълнение на присъдата, който включва дейности и програми за 
въздействие за ресоциализация на осъдения.“ Такива планове, включително и 
програми за ресоциализация, трябва да се изготвят и за осъдените на ДЗБЗ, 
независимо че за тази категория осъдени не е възможно да се постигне социално 
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включване. Всеки план на присъдата, както и препланирането, се представят на 
лишения от свобода срещу подпис, с който той дава съгласието си да се придържа към 
заложения план. В отговор на въпрос дали са запознати с плана на присъдата 
доживотно осъдени от затвора в Ловеч съобщиха, че не са запознати, а един от 
лишените от свобода добави, че докато е бил в затвора в Плевен един път годишно е 
бил уведомяван за плана на присъдата си, въпреки че този план не се е изпълнявал. В 
единични случаи осъдени с доживотни присъди, които не се признават за виновни, 
отказват да подпишат плана на присъдата, защото не считат, че с тях трябва да се 
работи за поправяне и превъзпитание, след като са невинни. Информацията в 
Книжката на лишения от свобода е за служебно ползване. Лишените от свобода нямат 
достъп до нея. На въпрос как би постъпил, в случай че някой от осъдените поиска да се 
запознае със съдържанието на книжката и с информацията за себе си, един от 
инспекторите на ЗПС отговори, че ще му бъде казано какво е вписано, като му се 
спестят „бруталните неща“. Според друг ИСДВР осъдените не трябва да знаят какво е 
вписано в техните книжки, след като изрично е разпоредено, че са за служебно 
ползване. Укриването на информация по никакъв начин не подпомага 
ресоциализационната дейност и добрата комуникация между ИСДВР и лишените от 
свобода.  

Съгласно Правилата за оценка на риска „…За осъдените с висока степен на риск 
от рецидив и вреди първоначалният план се подготвя за шест месеца и предвижда 
интензивното включване на правонарушителите в специализирани дейности и 
програми, кореспондиращи със зоните на най-сериозните им потребности и 
дефицити.“ Когато рискът е в рамките на средния (от 40 до 80 точки), препланирането 
се извършва ежегодно. В края на всеки от периодите се изготвя текущ доклад, в който 
се прави оценка дали са изпълнени заложените цели на плана, и ако са изпълнени се 
поставят нови цели. Правилата за оценка на риска съдържат и указания за осъдените с 
дългосрочни присъди, към които спадат и изтърпяващите ДЗБЗ. Интересното в случая 
е, че независимо от регистрираната степен на риск от рецидив и вреди, 
препланирането е „…ориентирано към минимизиране на регресивните последствия 
от продължителния престой в пенитенциарното заведение и съдейства за 
реинтегрирането на правонарушителите в обществото.“ Т.е. администрацията 
трябва да създава на осъдените с дългосрочни присъди, включително на осъдените на 
ДЗБЗ, усещането, че е необходимо да се работи за реинтегриране в обществото. 

От изключителна важност е заложените цели и задачи в плана и в 
препланирането на присъдата да бъдат изпълними. Задачите би трябвало да се 
възлагат индивидуално, в зависимост от възможностите и капацитета на всеки лишен 
от свобода. Някои от задачите, които се поставят са както следва: 

 Да се развиват умения за мислене; 

 Да се утвърждават нагласи за законосъобразен живот; 

 Да се развива мотивация за участие в колективни мероприятия; 

 Да не се създават междуличностни проблеми; 

 Да има устойчиво поведение; 

 Да се спазват правилата и нормите; 
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 Да се постигне по-добро справяне с житейските проблеми; 

 Да се поддържа добро отношение съм статута; 

 Да има добра трудова дисциплина; 

 Да се включва в органите на самоуправление. 

Повечето от тези задачи не са конкретни. След като те бъдат поставени на 
лишените от свобода, няма как ИСДВР да направи оценка дали има положително 
развитие и дали заложените цели са постигнати. Например след възлагането на задача 
да се спазват правилата, няма как да се отчете дали задачата е изпълнена, след като за 
всички лишени от свобода се очаква да не извършват нарушения. 

Организираните дейности и занимания във всеки от затворите не са идентични. 
Те са в зависимост от различни фактори, но най-вече от инициативността на 
администрацията като цяло и в частност от възможностите и желанието на водещия 
групата ИСДВР. В затвора в София например на територията на ЗПС се реализират две 
програми – курс по английски език и православен курс „Пътешествието на затворника“. 
Добър пример по отношение на организираните мероприятия е затвора в Плевен, 
който, въпреки че е извън населеното място и сградата му не е от най-големите, 
разполага с няколко клуба, в които се осъществяват различни програми и дейности. 
Един от доживотно осъдените е назначен за отговорник за груповите дейности. По 
думите на служители от затвора те са успели да наситят всекидневието на осъдените в 
ЗПС с различни мероприятия. В два от дните от седмицата, освен престоя на открито, се 
дава достъп до спортен клуб с фитнес уреди. Организират се турнири по силов трибой, 
футбол, волейбол и др. В друг клуб всеки понеделник се е водила програма, озаглавена 
„Управление на финансите според божието слово“, веднъж седмично се изнася 
кинолектория, наскоро е приключила и програма „Толерантност в затвора, 
толерантност в живота“. За разлика от други затвори веднъж седмично доживотните са 
отключени в общия коридор. Веднъж месечно в затвора излиза списание, озаглавено 
„Кайлъшки вести“, в издаването и оформянето на което участват и доживотно осъдени. 

В противовес на разнообразието от дейности в затвора в Плевен, в няколко 
други затвора (Ловеч, Пловдив) лишени от свобода с доживотни присъди съобщиха, че 
не са ангажирани с нищо и че искат да им се осигурят занимания и културно-масови 
дейности, но това не е възможно. В ЗПС на тези затвори няма клубове, няма 
организирани курсове, не се разрешава участие в колективни спортове (има само тенис 
на маса). В затвора в Ловеч няма и кабелна телевизия, не се получават и печатни 
издания – вестници и списания. Някои от доживотните там съобщиха, че имат желание 
да учат, дори на индивидуални планове, заявили са това желание пред 
администрацията, но им е било отговорено, че нямали право. 

Задачата да се спазва добра трудова дисциплина е актуална за не повече от 10 
лишени от свобода, изтърпяващи ДЗБЗ, на които е осигурена работа. Някои от тях, 
които са настанени в общи групи, работят или като домакински персонал и 
отговорници за групи (Пловдив, София), или в кухнята (Плевен), или като болногледач 
(София). В затвора в Стара Загора е осигурена работа на доживотно осъден в мебелния 
цех към затвора. В няколко затвора за настанени в ЗПС администрацията е успяла да 
осигури работа в килиите – във Враца един от осъдените сглобява рамки за кошери, в 
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затвора в Бургас друг лишен от свобода сглобява канцеларски принадлежности – 
флумастери, а в затвора в Бобов дол един от осъдените доскоро е изработвал торбички 
за подаръци, но фирмата възложител е прекратила поръчката си в затвора.  

С изключение на престоя на открито, в случай че няма организирани дейности, 
осъдените в ЗПС трябва да прекарват в килиите по 23 часа в денонощието. 
Осигуряването на допълнително време за посещение на фитнес зали, за срещи с 
религиозни общности и за достъп до книги от библиотеката, които се носят в ЗПС, не е 
достатъчно за разнообразяване на всекидневието. Проблемът с липсата на 
ангажираност неколкократно бе констатиран и от ЕСПЧ по следния начин: 

„Съдът отбелязва в тази връзка констатациите на КПИ в докладите 
относно посещенията в затвора в гр. Бургас през 2012, 2014 и 2015 г., а именно, че 
там е упражнявана слаба или липсва всякаква структурно планирана намеса от 
страна на персонала за осигуряване на подходящо психическо и физическо 
стимулиране на затворниците с доживотна присъда и че по-голямата част от 
лишените от свобода не са имали достъп до организирани дейности извън килиите 
си и са оставяни в бездействие в продължение на до 23 часа в денонощието. Оказва 
се, че тази ситуация до голяма степен е резултат на автоматичното прилагане на 
законовите разпоредби, регламентиращи затворническия режим на 
жалбоподателите. В неотдавнашното си решение по делото Харакчиев и Толумов 
(цитирано по-горе, §§ 203–209) Съдът приема, че такава автоматична изолация, 
дори при прилагане на съответните законови разпоредби, е несъвместима с чл. 3 
от Конвенцията. Той не вижда причина да постанови различно решение в 
настоящия случай.“28 

С измененията и допълненията на ЗИНЗС от 7 февруари 2017 г. се даде 
възможност дори на поставените на специален режим да участват съвместно с други 
лишени от свобода в трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности 
(чл. 198, ал. 5). Дотогава това бе възможно само ако режимът на осъдения е бил 
изменен от специален на строг. Смекчаването на условията за участие на осъдените с 
доживотни присъди в колективни мероприятия е от изключителна важност за 
осигуряването на ангажираност и преодоляването на социалната изолация. Важно е 
също така от самото начало осъдените да бъдат информирани какво трябва да правят, 
за да постигнат облекчаване на режима и последващите стъпки – извеждане от ЗПС, 
настаняване в общи групи, осигуряване по-широк спектър от дейности и евентуално на 
трудова ангажираност. Основният проблем обаче произтича от нормативно 
регламентираната „автоматична изолация“, която в новото изменение на ЗИНЗС 
може да бъде избегната за тези от осъдените с добро поведение. Проблемът в случая 
е, че дори доживотно осъден да изпълни всички заложени задачи и да постигне 
максимална степен на поправяне, администрацията на затвора не разполага с правен 
механизъм за предприемане на следваща стъпка. В описаните по-горе два случая на 
максимално поправяне е използван институтът на помилването, като присъдата ДЗБЗ е 
била заменена с ДЗ. И в двата случая обаче не става въпрос за правен механизъм, а за 
субективна проява на милост, която не се задейства във всеки един случай на 
поправяне и превъзпитание на осъден на ДЗБЗ. Сред изтърпяващите най-тежката 
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присъда има и други лишени от свобода, които биха могли да направят следваща 
стъпка в посока на поправяне, ако има законово основание за това. 

При липсата на смислени дейности, още повече в условия на изолация, една 
значителна част от изтърпяващите доживотни присъди компенсират бездействието, 
което им е наложено, с подготовка и завеждане на съдебни дела. В най-голяма степен 
това е характерно за тези от осъдените, които имат образование и изтърпявайки 
присъдата си, са натрупали необходимата правна култура, за да започнат да търсят 
начини да обжалват някои от аспектите на наказателното изпълнение. Във всеки от 
затворите за мъже има по един или няколко осъдени на ДЗ и ДЗБЗ, които са водили и 
продължават да водят дела не само за материалните условия на изтърпяване на 
наказанието, но и за режима и липсата на организирани дейности, за изолацията, 
извеждането от килията с белезници, престоя на открито, проверката на 
кореспонденцията и пр. Относителният дял на осъдените с доживотни присъди, които 
водят дела, е значително по-голям от относителния дял на жалбоподателите до 
съдилищата, които изтърпяват срочни присъди. Жалбите на доживотно осъдените са 
както до български съдилища по Закона за отговорността на държавата и общините за 
вреди (ЗОДОВ), така и до ЕСПЧ. За някои от тях воденето на дела се е превърнало в 
основна дейност – те са завели и продължават да водят десетки дела и успяват да 
спечелят по-голямата част от тях. Жалбоподателите, които са натрупали опит с 
писането на жалби, много често обучават и подпомагат други лишени от свобода, с 
които имат контакти да аргументират жалбите си. Воденето на такива дела е свързано с 
пътувания на осъдените до съответните съдилища, тъй като често делата се завеждат 
срещу материални условия или действия на служители, които са се случили, докато са 
пребивавали като „чужда делегация“ в някой от затворите. Такива пътуванията в 
различни градове се определят от администрацията в затворите с термина „съдебен 
туризъм“. Многобройните дела на някои от доживотно осъдените са единственият 
начин те да вършат нещо смислено, да се борят за постигане на промяна на 
материалните и морални условия на задържането и не на последно място да търсят 
социални контакти, разнообразие и обмяна на правна култура.  
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ИНСТИТУТЪТ НА ПОМИЛВАНЕТО НЕ Е 
НАДЕЖДЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАМЯНА НА 
НАКАЗАНИЕТО ДЗБЗ 

 

 

 

За разлика от наказанието „доживотен затвор“, което след изтърпяване на 20 
години, има възможност да бъде заменено с лишаване от свобода за срок от 30 години 
(чл. 38а, ал. 3, НК), наказанието ДЗБЗ не подлежи на замяна. Единствената възможност 
наказанието да бъде изменено е чрез института на помилването. Правомощието на 
президента да помилва е регламентирано в чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република 
България. Преди произнасянето за помилване молбите се разглеждат от Комисия по 
помилването. Тя е помощен експертен съвещателен орган към президента. Основната 
ѝ задача е да разглежда молби за помилване и да изготвя и внася до президента 
(съответно – вицепрезидента) мотивирани предложения за произнасяне на държавния 
глава по всяка молба за помилване. Решенията на упълномощения от президента 
вицепрезидент се вземат еднолично, като той не е длъжен да се съобрази с 
мотивираните предложения на подчинената му Комисия. Процедурата по помилване 
не се основава на предварително изготвени ясни правила и практики. В тази насока е 
една от основните забележки на жалбоподателя, изтърпяващ ДЗБЗ по делото 
Харакчиев и Толумов срещу България:  

„Правната рамка, определяща упражняването на президентското право на 
помилване, не се подобрява на 23 февруари 2012 г. Правилата, определени от 
президента на тази дата, макар и крачка напред, не изясняват правилно условията, 
при които може да се търси помилване. Това са само вътрешни инструкции, 
определящи работата на Комисията по помилване, а не относно упражняването на 
правомощията на президента и вицепрезидента.“29 

От друга страна Съдът констатира, че след приемането на практики за дейността на 
Комисията по помилването „…присъдата на г-н Харакчиев от доживотен затвор 
без замяна може да се счита като де факто подлежаща на намаляване и че от 
този момент нататък може да се счита, че той знае, че съществува механизъм, 
който му позволява случаят му да бъде преразгледан за освобождаване или 
замяна. Истина е, че някои от приложимите правила не са определени в 
Конституцията или в закон, а в президентски указ. Както обаче бе вече 
отбелязано, не е задача на Съда да предпише формата, която трябва да приеме 
необходимото преразглеждане.“30   

Както става ясно, българското правителство е информирало ЕСПЧ, че след 2012 г. 
вече има ясни критерии и правила за поправяне и превъзпитание и че ако се следват 
определени стъпки, присъдите на лишените от свобода де факто ще подлежат на 
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намаляване или замяна чрез института на помилването. Първоначално въпросните 
правила са били утвърдени като приложение към Указ 80 от 23 февруари 2012 г., а 
настоящите правила, които нямат съществени различия, са утвърдени с приложение 
към т. 2 от Указ № 78/03.02. 2017 г. на Президента31. В тях са изложени правното 
положение на Комисията по помилването, функциите, съставът и процедурните 
правила за нейната работа. 

В Годишен доклад на Комисията по помилването за 2013 г., във Втора глава, 
озаглавена „Практика на Комисията“, са изложени статистически данни за движението 
на молбите за помилване, за профила на осъдените лица, предложенията за 
прекратяване на разглеждането, предложенията за отказ от помилване и 
предложенията за помилване.32 В правилата и практиките на комисията не се 
споменава конкретно на какви условия трябва да отговарят лишените от свобода и 
какво да правят, за да могат да бъдат предложени от Комисията и евентуално да бъдат 
помилвани от вицепрезидента. Това се потвърждава и от доклад на създадената от 
Народното събрание на 16 май 2012 г. специална временна комисия, която трябва да 
разследва упражняването на правото на помилване по време на предходните 
президентски мандати. Една от констатациите на комисията е, че „…няма законови 
критерии за оценка на поведението или психологическия профил на осъденото 
лице, което е подало молба за президентско помилване.“33 От цитирания по горе 
параграф 261 на решението по делото Харакчиев и Толумов срещу България става ясно, 
че или има някакво недоразумение, произтичащо от подадената от правителството на 
България информация, или съдиите по делото не са си направили труда да се 
запознаят с цитираните практики на Комисията по помилването и са се предоверили, 
че има изготвени правила и критерии за лишените от свобода, които ЕСПЧ нарича 
„…механизъм, който му позволява случаят му да бъде преразгледан за 
освобождаване или замяна.“ Такъв механизъм обаче няма. 

Анализът на статистическите данни на Комисията по помилването показва, че 
случаите на помилване изобщо са единични (по няколко на година), въпреки големия 
брой подадени молби за помилване от лица, изтърпяващи различни наказания. 
Статистиката за молителите с решени молби по вид наказание сочи, че за последните 
пет и половина години броят на молителите, изтърпяващи наказание ДЗБЗ, с решени от 
Комисията молби е както следва:34 
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Година Брой молители, изтърпяващи ДЗБЗ                 
с решени молби 

Брой помилвани 

2012                              9 0 
2013                              8 1 /м. януари 2013 г./ 
2014                            11 1 /м. септември 2014 г./ 
2015                            15 0 
2016                            13 0 
2017 /до м. юли/                              9 0 

Таблица 2. Брой молители, изтърпяващи ДЗБЗ, с решени молби и брой помилвани в периода 
от 2012 до юли 2017 г. 
Източник: По данни на Комисията по помилването. 
       

 Терминът „решени молби“ вероятно означава, че по тези молби Комисията е 
дала мотивирани предложения. Не става ясно обаче дали тези предложения са били за 
или против молбата на молителя. Важното в случая е, че броят на молбите не е малък – 
значителна част от осъдените да изтърпяват безсрочно наказание, и то без замяна, не 
губят надежда, че присъдата им в един момент може да бъде изменена. Затова за пет 
и половина години те са подали общо 65 молби, използвайки единствената 
възможност за замяна на присъдата. От тях са удовлетворени само две. Тази разлика е 
драстично несъответна на големия брой изтърпяващи наказание ДЗБЗ, които са 
показали тенденция към поправяне и чиито режими са били заменени. Както става 
ясно от броя на молбите по години, след извършените две помилвания през 2013 и 
2014 г. се наблюдава увеличение на подадените молби, след като вече има прецедент 
– извършена е замяна на най-тежката присъда ДЗБЗ с обикновен доживотен затвор. 
Най-вероятно в мотивираните предложения на Комисията до държавния глава по 
молбите на въпросните двама лишени от свобода са се съдържали категорични 
препоръки присъдите им да бъдат заменени от ДЗБЗ на доживотен затвор. 
Необходимо е да се направи уточнението, че през 2012 г. вицепрезидентът Маргарита 
Попова категорично се обяви за премахване на присъдата ДЗБЗ с мотива, че тази мярка 
е без перспектива, цели и надежда и в модерните държави тя отсъства, защото е 
аналогична на смъртното наказание. В коментар за най-тежката присъда Попова 
заявява „Чрез започнат и почти довършен докрай, но все още невнесен в 
парламента, проект за Наказателен кодекс предлагаме наказанието доживотен 
затвор без замяна да бъде премахнато от системата на наказанията в 
българското наказателно право като нехуманно и конкуриращо се тежко, 
нечовешко и само репресивно със смъртното наказание. Наказателното право 
предвижда едно наказание, за което няма надежда, човекът не се отчита като 
ценност, липсва перспектива“.35 

Двата случая на помилване от вицепрезидента заслужават специално внимание 
и ще бъдат представени по-долу така, както са представени в „Справка за направените 
предложения и издадените укази за помилване за периода януари 2012 г. – март 
2015 г.“ на сайта на Президентството:36 

 

                                                           
35

 „Маргарита Попова иска отмяна на доживотния затвор без замяна“, 28 ноември 2012 г., достъпно на 
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/margarita-popova-iska-otmqna-na-dozhivotniq-zatvor-bez-zamqna-
1001970  

36
 https://www.president.bg/cat96/Godishni-dokladi-pomilvane/  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/margarita-popova-iska-otmqna-na-dozhivotniq-zatvor-bez-zamqna-1001970
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/margarita-popova-iska-otmqna-na-dozhivotniq-zatvor-bez-zamqna-1001970
https://www.president.bg/cat96/Godishni-dokladi-pomilvane/
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1. Осъденият е български гражданин на 58 години, осъден на смърт за 
съвкупност от убийство, средна телесна повреда и изнасилване през 1990 г. През 
1999 г. наказанието е заменено на доживотен затвор без право на замяна с 
Указ №4/99 на Вицепрезидента. В момента осъденият моли за помилване на 
доживотен затвор, като се мотивира с разкаяние, добро поведение и 
нехуманността на наказанието. Фактически осъденият е престоял в затвора 22 
години, от които 18 в изолация при специален режим. След шестмесечно проучване 
на случая Комисията е установила, че са настъпили устойчиви положителни 
промени в личността на осъдения. Обстоятелството се установява еднозначно 
от анализа на документите по случая, становищата на експертните екипи, 
работили с осъдения през годините, и се потвърждава от проведената специална 
психологична експертиза и оценка на рецидивния риск по различни методики. Този 
осъден рязко се различава от останалите осъдени на доживотен затвор с(ъс) и без 
замяна и на дългосрочно лишаване от свобода. Криминалните нагласи са 
преформулирани в нагласа и поведение, насочени към подкрепа и съпричастност на 
останалите лишени от свобода и преосмисляне на извършеното, чиято 
законосъобразност и обществена полезност е несъмнена. Профилът на този 
осъден разкрива успешност на корекционния процес, каквато се достига 
изключително рядко дори при осъдени за подобни престъпления на много по-кратки 
срокове лишаване от свобода, отколкото осъденият фактически е изтърпял. 
Случаят вече е извън приложението на чл. 38, ал. 1 от НК. 

Замяната на наказанието на доживотен затвор в този случай би подкрепило 
постигането на целите на наказанието и не представлява оттегляне или 
смекчаване на укора за извършеното. Това е признание за усилията на дееца да се 
разграничи от криминалното си минало. То би имало значение на послание и към 
другите осъдени на най-тежкото наказание, че със собствени усилия могат да 
облекчат положението си, тъй като тези усилия ще бъдат оценени от 
обществото, което продължава да ги смята за свои членове 

От замяната с доживотен затвор за обществото не възниква риск от 
рецидив. 

Предложението за замяна е направено окончателно на 20.12.2012 г. след 
разширено заседание на Комисията с участието на външни експерти и 
Вицепрезидента. Наказанието е заменено на доживотен затвор с Указ № 12 от 
21.01.2013 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Молителят е на 38-39 години, със средно-специално образование, в 

миналото неосъждан. Осъден е за съучастие в грабеж, придружен с убийство, 
извършен през юли 1999 г. в Бургас, при който от обменно бюро са отнети близо 
22750 лв. и са убити двама служители. По това време молителят бил на 22 години. 
Привлечен е към престъплението от своя съучастник, които искал да убие един от 
пострадалите, воден от ревност (този пострадал имал интимна връзка с бившата 
приятелка на съучастника и последният вярвал, че тя ще се върне при него, ако 
пострадалият бъде убит). След като молителят първоначално отказал да участва 
в престъплението, въпреки обещанието да получи част от парите, съучастникът 
го заплашил, че ще го убие, тъй като молителят знаел за престъпния замисъл. И 
двамата са осъдени на доживотен затвор без замяна. 
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Изтърпеният продължителен период от наказанието (над 17 години) 
очертава убедителни данни за настъпили положителни промени в личността на 
осъдения. От датата на първата молба за помилване от 2011 г. рискът от рецидив 
е устойчиво изключително нисък и спадащ (в момента на помилването 15 точки37), 
като нивата му са обусловени от непроменливи фактори и рязко отличават този 
осъден от типичните осъдени на доживотен затвор и доживотен затвор без 
замяна. Характеристичните данни и анализът на поведението на осъдения в 
затвора след осъждането показват активни усилия на самия осъден за 
разграничаване от извършеното, изграждане на положителни житейски 
стратегии за справяне с проблемите и ресоциализация въпреки тежестта на 
репресията. От изключителна важност за Комисията са доказателствата за 
полагане на лични усилия за лично изплащане на гражданския иск, което е 
прецедент в групата на осъдените на доживотен затвор и доживотен затвор без 
замяна38. Радикалната личностова промяна е потвърдена от заключението на 
проведена независима тройна психологична експертиза по методи за оценка на 
личността и на рецидивния риск, различни от прилаганите в затворите. 
Устойчивостта на показателите е проверена от Комисията, която активно 
наблюдава случая в продължение на година след гласуване на решението 
молителят да бъде предложен за помилване. 

Доколкото най-тежкото наказание е предвидено за лица, за които липсва 
разумна прогноза за поправяне в рамките на оставащата продължителност на 
живота им, всякакви данни за развиващ се корекционен процес съставляват 
изключително обстоятелство. В случая е налице устойчиво положително развитие 
на личността, настъпило след осъждането, и опровергаващо предположението за 
непоправимост. Те са многобройни и убедително очертават напреднало поправяне. 
Това прави ненужно и обществено неоправдано осъденият да продължава да 
изтърпява наказанието доживотен затвор без замяна. 

В момента неговият профил не съответства по степен на обществена 
опасност, рецидивен риск и риск от вреди на профила на извършители на 
престъпления със същата и по-тежка квалификация, които българските съдилища 
наказват с най-тежкото наказание. С оглед тези тенденции конституционният 
принцип за равенство на гражданите пред закона изисква ангажиране на всички 
правни инструменти, вкл. помилването, за гарантиране, че най-тежката репресия 

                                                           
37

 Скалата на риска от рецидив е до 130 точки, като при всички осъдени лица рискът е над 0 точки. Най-
ниските стойности, установявани някога в практиката на комисиите по помилването, са 9 точки. Рискът от 
рецидив като цяло се приема за преодолян при стойности около и под 20 точки. 

38
 Затворът описва осъдения като емоционално уравновесен, самостоятелен, етичен и толерантен в 
общуването с околните, инициативен, трудолюбив, съвестен, отговорен и дисциплиниран, с формирани 
трудови и професионални умения. От близо 10 години постоянно работи на различни длъжности в 
затвора. Завършил курсове по компютърна грамотност и английски език. По собствена инициатива 
изградил и осигурил оборудването на перално помещение, инициирал разделно събиране на отпадъци. 
Често посредничи при възникнали междуличностни проблеми между други затворници. Участва активно 
в културния живот в затвора и художествени конкурси – негови картини са подарени на различни 
институции в България и чужбина и ползвани са картички на БЧК. Администрацията акцентира на 
съхранения непрекъснат стремеж към самообучение и самоусъвършенстване. Запазени са отношенията 
с родителите, роднините и приятелите, които той подпомага според възможностите си. През 
последните 10 години не е дисциплинарно наказван. През този период е награждаван над 30 пъти, вкл. 
по повод изгасяне на пожар, предизвикан от друг затворник. На 21.01.2014 г. спасил живота на 
затворник, направил опит да се обеси. 
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в държавата няма да бъде търпяна несправедливо от едни граждани в сравнение с 
други. 

С Указ № 129/03.09.2014 г. наказанието доживотен затвор без замяна на 
молителя е заменено с доживотен затвор. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
След първия случай на помилване ЕСПЧ произнесе своето решение по делото 

Харакчиев и Толумов срещу България, в което констатира, че президентските 
правомощия за помилване дават ясна перспектива за предсрочно освобождаване 
поради помилване. По този повод Красимир Кънев, председател на Български 
хелзинкски комитет, направи следния коментар: 

„В решението си по настоящото дело ЕСПЧ придава прекалено голяма 
тежест на решението на Конституционния съд на Република България от 2012 
г.39, както и на факта, че до сега е имало само един помилван такъв затворник. 
Така то може да блокира реформата в НК, постановявайки, че на законодателно 
равнище положението в момента е задоволително и оставяйки замяната да се 
осъществява чрез един механизъм, който е продукт на отминали времена и във 
висока степен несъответен на принципа на върховенството на правото.“40 

Действително, цитираните по-горе два случая на помилване чрез замяна на 
ДЗБЗ с обикновен доживотен затвор не трябва да бъдат приемани като правен 
механизъм, който дава необходимата правна сигурност за замяна на присъдата. Това 
са еднолични решения на държавния глава, които не дават гаранция, че дори да се е 
поправил и превъзпитал, доживотно лишен от свобода в един момент ще бъде 
помилван, като наказанието му бъде заменено с обикновен доживотен затвор. 
Доказателство за това е случаят, който е представен по-долу: 

През февруари 2017 г. лишен от свобода на около 60 г., изтърпяващ ДЗБЗ, 
отправя поредна молба до вицепрезидента на Република България присъдата му да 
бъде променена на доживотен затвор. До настоящия момент той е изтърпял около 28 
години, като преди повече от десет години режимът му е бил облекчен на строг, след 
което е бил изведен от ЗПС в обща група. Администрацията на затвора му е гласувала 
доверие, като му е осигурила възможност да работи и да се придвижва свободно в 
рамките на затвора. Това е било направено, след като в продължение на години той не 
е извършвал нарушения и не е бил наказван, а оценката на риска му е била 
минимална. Както самия той пише в молбата си за помилване „При една обстойна 
преценка – конкретно в моя случай може да се види изцяло изпълнението на закона и 
превъзпитанието ми. Участвал съм в курсове за готварство и заварчик, които 
успешно са завършени с диплома, дори в момента от около година работя в 
кухненския блок и нямам провинения“.  

По долу е показан отговорът от юни 2017 г., който молителят е получил от 
президентската институция:        

                                                           
39

 Решение по конституционно дело № 3/2012 г., с което Конституционният съд обяви за 
противоконституционно решението за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на 
помилванията по време на мандатите на президентската двойка Първанов–Марин. 

40
 „Съдът в Страсбург: България трябва да промени режима на доживотния затвор“, достъпно на: 
http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html, 8 
юли 2014 г. 

http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html
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Отказът на вицепрезидента да упражни правото си на помилване не е подкрепен с 
каквито и да е аргументи. От единственото изречение, което молителят е получил в 
отговор, не става ясно какви са основанията за отказа, което потвърждава 
наблюдението, че институтът на помилването не е правно средство, а субективно 
решение. Приложеният отговор опровергава решението на ЕСПЧ по делото Харакчиев 
и Толумов срещу България от 8 юли 2014 г., че институтът на помилването е 
предвидима възможност за редуциране на доживотните присъди и че наличието му 
гарантира, че доживотните присъди в България са в съответствие с чл. 3 от ЕКПЧ. 

От последното решение по делото Живко Господинов и други срещу България от 26 
октомври 2017 г. може да се направи заключението, че всички осъдени, които са 
изтърпявали ДЗБЗ до януари 2013 г., със сигурност биха осъдили държавата, след като 
Съдът вече се е произнесъл, че дотогава това наказание е било в нарушение на чл. 3 от 
ЕКПЧ. Продължаващото основание за загриженост след това решение е, че 
президентското помилване в България, което ЕСПЧ е приел като реалистична 
перспектива за облекчаване на присъдите, е правомощие, което се упражнява 
еднолично, субективно и непредсказуемо и не е надежден институт за преразглеждане 
и евентуална промяна на наказанието. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 
 

 

 

Дори да оставим настрана осъдителните решения на ЕСПЧ срещу други държави, 
решенията по три от представените дела – Харакчиев и Толумов срещу България, 
Манолов срещу България и Живко Господинов и други срещу България, би трябвало да 
дадат необходимия тласък за отмяната на наказанието ДЗБЗ. Това би могло да се случи 
по няколко начина: 

1. Законодателен – чрез приоритетна промяна на НК само в частта за ДЗБЗ (чл. 37, 
ал. 2, и чл. 38 НК). На настоящия етап това едва ли може да се случи, като се 
има предвид обществената непопулярност на подобна инициатива; 

2. Процесуален – в коментар по повод на решение на ЕСПЧ по делото Харакчиев и 
Толумов срещу Българя защитникът на жалбоподателите, адв. Екимджиев, 
изразява становището, че ако държавата не предприеме адекватни мерки за 
отмяна на ДЗБЗ „…главният прокурор би трябвало, при това служебно, на 
основание чл. 421, ал. 2 от НПК да поиска възобновяване на наказателните 
производства и отмяна на влезлите в сила присъди в частта им, с което е 
наложено наказанието доживотен затвор без замяна, чийто режим 
противоречи на конвенцията. Ако главният прокурор направи такова искане 
и в същото време не последва законодателна промяна, съдилищата ще 
трябва да отменят влезлите в сила присъди и да наложат друго наказание, 
което е логично да е обикновен доживотен затвор.41; 

3. Чрез института на помилването и издаване на президентски укази за замяна на 
наказанията на всички лишени от свобода, които изтърпяват ДЗБЗ с наказания 
ДЗ, а защо не и със срочни присъди на тези от тях, които през годините, 
прекарани зад решетките, са дали доказателства, че са претърпели 
необходимата промяна; 

4. По силата на цитирания по-горе чл. 46 ЕКПЧ, след поредно осъдително решение 
по дело на осъден на ДЗБЗ.  

Доживотна присъда с точна дата за освобождаване от 
затвора 

Освен в България, от всички европейски страни „…доживотен затвор без 
възможност за условно предсрочно освобождаване се прилага единствено в 
Нидерландия. Всички останали юрисдикции предвиждат различни поощрителни 
механизми за неговото облекчаване.42 Налагането на такова наказание в Европа не 

                                                           
41

 „Съдът в Страсбург: България трябва да промени режима на доживотния затвор“, достъпно на 
http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html, 8 
юли 2014 г. 

42
 „Най-тежкото наказание в Европа“, доклад на Комисията по помилването, достъпен на 

http://legalworld.bg/37532.sydyt-v-strasburg-bylgariia-triabva-da-promeni-rejima-na-dojivotniia-zatvor.html
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означава, че осъденият ще остане в затвора до края на живота си. В повечето от 
държавите право да поискат намаляване на присъдата или предсрочно освобождаване 
осъдените получават след 10, 12 или 15 години, а огромната част от осъдените на това 
наказание излизат от затвора след изтърпяна присъда в интервала от 12 до 17 години, 
когато все още не са загубили способността си отново да се впишат в обществото. По-
долу е представен официален превод на документ от 2010 г. от германски затвор, в 
който е направено следното изчисление на период на наказание „доживотно лишаване 
от свобода“: 

 

                                                                                                                                                                                     
https://www.president.bg/docs/1373879138.pdf, стр. 5 

https://www.president.bg/docs/1373879138.pdf
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 Въпреки че наложеното наказание на лицето е „доживотно лишаване от свобода“, 
в документа е посочена точната дата на условно освобождаване и това би могло да се 
случи след около 14 г. Условното освобождаване, разбира се, би станало реално, само 
ако осъденото лице спазва установените правила, няма нарушения и наказания и 
покаже, че е претърпяло необходимото поправяне. Посочването на крайна дата, на 
която доживотно осъденият ще може да излезе от затвора, е изключително мощен 
стимул, който германската наказателна система е приела за дисциплиниране и 
превъзпитание на лицата, изтърпяващи най-тежките наказания. 

Опровергаване чрез довеждане до абсурд – последното произнесено наказание 
„доживотен затвор без замяна“ е категорично доказателство, че то трябва да бъде 
премахнато от българския Наказателен кодекс 

С Решение от 21 август 2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд 
потвърди наказание ДЗБЗ, произнесено първоначално от Окръжен съд и след това от 
Апелативен съд – Велико Търново срещу 59 годишния П. П. от Лясковец. Както стана 
ясно, до настоящия момент това наказание се е произнасяло за тежки умишлени 
престъпления, извършени в условия на рецидив, по особено мъчителен за жертвите 
начин – предумишлени убийства на повече от един човек, зверски изнасилвания или 
садистични гаври с жертвите. Неслучайно българският НК поставя условие присъдата 
да се налага като изключителна мярка, когато Съдът установи, че подсъдимият не 
подлежи на поправяне и когато целите на наказанието по чл. 36 от НК не могат да 
бъдат постигнати чрез по-леко наказание, включително обикновен доживотен затвор. 

Интересно е как в случая на г-н П. Съдът е установил, че подсъдимият не подлежи 
на поправяне. Налагането на най-тежкото наказание по-скоро има характер на 
отмъщение, отколкото на правна санкция, защото осъденият не отговаря на нито едно 
от условията, при които трябва да се наложи такова наказание. Това навежда на 
убеждението, че в случая става въпрос за злоупотреба с българското наказателно 
право. „Стрелецът от Лясковец“, както бе наречен в медиите г-н П., е без криминално 
досие, не е рецидивист, извършил е конкретното престъпление без предварителна 
подготовка и умисъл и е действал със съзнанието, че защитава дома си, когато 
полицейски служители започват да разбиват вратата на жилището му. 

Наказанието ДЗБЗ на г-н П. е произнесено в противоречие с изискванията, 
заложени в чл. 37, ал 2 и чл. 38, ал 1, НК. То е категорично доказателство за двойния 
аршин, който съдът е приложил в решението си, стремейки се да угоди на 
обществените очаквания и пренебрегвайки решенията на ЕСПЧ и ангажиментите, 
произтичащи от подписването на ЕКПЧ и другите международноправни актове.   


