
 1  

ДОСТЪПЪТ ДО ЗАЩИТА В СИСТЕМАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 
Доклад на Български хелзинкски комитет по проект “Достъп до правосъдие”, 
осъществен с финансовата подкрепата на Комисията на Европейския съюз1

Законодателните разпоредби сами по себе си не дават възможност да се 
определи обхвата и, в още по-малка степен, качеството на правната помощ, 
която получават обвиняемите и подсъдимите. Поради това една от целите на 
изследването бе да се определи броят на онези от тях, които са изключени от 
системата поради комбинация от нормативни и социални причини. Заедно с 
това изследването даде възможност да се определи техния социален профил, 

 
 
 
1. Въведение 
 
Достъпът до правосъдие в съвременните общества се определя от 
многобройни и разнопосочно действуващи фактори. Социологията на правото 
обикновено ги групира в две основни групи - нормативни и социални. Сред 
първите са стабилността и яснотата на правните норми; ефективността на 
функционирането на правната система; нормативната значимост на 
определен вид регулация на социалните отношения; нормативно 
установената система на държавно подпомагане на уязвимите лица и групи и 
пр. Социалните фактори включват доверието в установената система на 
съдопроизводство, както и нейната достъпност; социалното положение на 
участниците; социално-психологическите фактори, насърчаващи или 
отчуждаващи определени групи граждани от установената система на 
правосъдие (например, действуващите в едно общество стигми, 
предразсъдъци и др.). Тези фактори действуват винаги в комбинация, при 
което е трудно да се определи относителният дял на всеки от тях във всеки 
конкретен случай, а още по-трудно е това да се направи за определени групи 
или за системата като цяло.    
 
На този фон настоящото изследване си поставя една ограничена цел - да 
изследва достъпа до правосъдие по наказателни дела в България чрез 
изследване на достъпа до адвокатска защита и на качеството на адвокатската 
защита. През 2001-2002 г. Български хелзинкски комитет предприе 
изследване, което включи два компонента: проучване на наличните 
статистически данни и организиране на две теренни проучвания. 
Изследването обхвана системата на наказателното правосъдие преди всичко 
заради по-строгите изисквания, които международното право по правата на 
човека отправя към страните относно осигуряването на ефективен достъп до 
адвокатска защита в нея, за разлика от системата на гражданското 
правосъдие.  
 
В България липсва официална статистика, даваща възможност да се направят 
каквито и да било изводи относно достъпа до адвокатска защита по 
наказателни дела. Бюджетът на съдебната власт се подготвя по начин, при 
който всички разходи, свързани с правната помощ, се включват в перо, 
наречено “Други възнаграждения и плащания за персонал”. По този начин 
средствата, похарчени за правна помощ, се осчетоводяват едновременно с 
фондовете за превод, вещи лица и експерти, чистене и пр.  
 

                                                 
1 Изложените в настоящия документ възгледи ангажират единствено Български 
хелзинкски комитет и по никакъв начин не може да се счита, че отразяват 
официалното становище на Европейския съюз. 
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както и специфичните им характеристики като участници в наказателния 
процес.  
 
2. Преглед на законодателството в областта на правната помощ по 

наказателни дела в България 
 
Конституцията и действуващото процесуално законодателство уреждат 
достъпа до адвокатска защита като право. Според чл. 30, ал. 4 от 
Конституцията “Всеки има право на адвокатска защита от момента на 
задържането му или на привличането му като обвиняем.” Това право се 
осъществява чрез наемане на адвокат в случай, разбира се, че задържаният 
или обвиняемият има необходимите средства да заплати неговата услуга. 
Българското наказателно законодателство урежда и няколко хипотези, в 
които участието на защитник е задължително, и то се осъществява чрез 
системата на назначаване на служебен защитник от органите на досъдебното 
производство или от съдилищата. 
 
2.1. Фактически състав на назначаването на служебен защитник - чл. 
70 от Наказателно-процесуалния кодекс 
 
Назначаването на служебен защитник по наказателни дела в България се 
урежда от Наказателно-процесуалния кодекс, чл. 70: 
 
“Чл.70. (1) Участието на защитник в наказателното производство е 
задължително, когато:  

1. обвиняемият е непълнолетен; 
2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които 

му пречат да се защитава сам; 
3. (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.70 от 1999 г.) делото е за 

престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване 
от свобода не по-малко от десет години; 

4. обвиняемият не владее български език; 
5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има 

защитник; 
6. (нова,ДВ,бр.89 от 1986 г.; изм.,бр.70 от 1999 г.) когато делото се 

разглежда в отсъствието на обвиняемия. 
7. (нова,ДВ,бр.70 от 1999 г.) обвиняемият не е в състояние да заплати 

адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на 
правосъдието изискват това. 

(2) В случаите на точки 4 и 5 на предходната алинея участието на 
защитник не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има 
защитник. 
(3) (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.) Когато участието на защитник е 
задължително, съответният орган е длъжен да назначи за защитник лице, 
което упражнява адвокатска професия. 
(4) Назначеният защитник се отстранява от наказателното производство, 
ако обвиняемият упълномощи друг защитник.”  

 
2.2 Съдебна практика 
 
Според сега действащия Закон за съдебната власт тълкувателните решения, 
издавани от общите събрания на ВКС и ВАС, са задължителни за органите на 
съдебната и изпълнителната власт, а относно решенията на ВАС ЗВАС 
изрично упоменава и органите на местното самоуправление. Освен 
тълкувателни решения, при противоречива практика на ВКС и ВАС, на 
съвместно заседание на пленумите им се приемат тълкувателни 
постановления. Предвид на това, че тълкувателни решения и постановления 
се издават за уеднаквяване на съдебната практика и на това, че по 
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задължителен начин установяват смисъла на определени норми, важно е да 
се проследи наличието на такива актове в областта на достъпа до 
правосъдие. В българското право съществуват и се използват и тълкувателни 
решения и постановления, издадени въз основа на отменения Закон за 
устройство на съдилищата, част от които имат значение в областта на достъпа 
до правосъдие. 
 
В допълнение, макар по закон да е задължителна единствено in casu, 
съдебната практика на ВКС по конкретни дела, която се публикува, се 
използва широко в процеса на правоприлагане. Ето защо е необходимо да се 
разгледат и отделни, публикувани решения на ВКС, имащи отношение но 
проблемите на достъпа до правосъдие. 
 
По-долу е направен преглед на онези тълкувателни актове и решения по 
дела, които допълнително ограничават и без това тясното приложно поле на 
системата за предоставяне на правна помощ в България. 
 
В Решение № 365 от 18.X.1994 г. по н. д. № 846/93 г., което не е 
единственото в този смисъл, се прави тълкуване на разпоредбата на т. 1 от 
чл. 70, ал. 1 НПК. Макар и извършил наказателно противоправното деяние 
като непълнолетен, при навършване на пълнолетие обвиняемият, съответно 
подсъдимият, не може да се ползва от системата за правна помощ. На 
практика по много дела се назначава служебен защитник на непълнолетните 
на досъдебната фаза. До внасянето на обвинителния акт в съда някои от тях 
навършват пълнолетие и пред първата съдебна инстанция, въз основа на така 
утвърденото тълкуване, не се представляват от служебен защитник.  
 
Широко известно е тълкуването на т. 3 от член 70, в посока на това, че 
специалният минимум на предвиденото по закон наказание за съответното 
деяние трябва да бъде 10 години, за да може на обвиняемия, респ. 
подсъдимия, да бъде назначен служебен защитник. Въпросната разпоредба и 
нейното тълкуване се намират във фрапиращо противоречие с приетите от 
Европейския съд по правата на човека стандарти. Когато има риск от 
лишаване от свобода, интересите на правосъдието изискват задължително 
правно представителство. Потенциална присъда от три месеца лишаване от 
свобода, както и сложността на случая, следва да задействат правото на 
безплатна правна помощ. А у нас е налице изискване за специален минимум 
от 10 години. 
 
Когато обвиняемият не владее български език, според т. 4, е налице 
изискване за назначаване на служебен защитник. Съдилищата тълкуват 
разпоредбата в смисъл, че ако лицето е български гражданин, то владее 
български език. Следователно единствено чужденци биха могли да се позоват 
на тази разпоредба. А е ясно, че принадлежащите, например и най-вече, към 
турското малцинство понякога владеят български език съвсем слабо и не 
биха могли да се ориентират в хода на процеса, поради което и правото им 
на защита се накърнява. 
 
На следващо място, относно противоречивите интереси на няколко съ-
подсъдими, е необходимо те да не са действали в условията на независимо 
извършителство. На практика това означава, че при наличието на няколко 
съ-подсъдими е необходимо съдът да приеме, че интересите им са 
противоречиви, за да може да назначи служебен защитник на онези от тях, 
които нямат такъв. Иначе е възможно при няколко подсъдими, един от които 
има защитник, за останалите процесът да тече без да бъдат представлявани. 
А това неминуемо би ги поставило в по-неизгодно положение от останалите. 
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Когато делото се гледа в отсъствието на обвиняемия, респ. подсъдимия, 
неговите интереси задължително се представляват единствено на съдебната 
фаза. На досъдебното производство няма задължение за извършване на 
някои от ключовите процесуално-следствени действия, като например 
предявяването на следствието на служебен защитник, който да представлява 
интересите на лицето. 
 
И накрая, все още няма публикувана съдебна практика, изясняваща 
съдържанието на понятието “интереси на правосъдието”, използвано в новата 
точка 7 на член 70, ал. 1 НПК. Тъй като разпоредбата е силно заимствана от 
тази на Европейската конвенция за правата на човека, вероятно е да се 
очаква, че Върховният касационен съд ще вложи в нея смисъла, придаден й 
от Европейския съд в изобилната му практика по този въпрос. 
 
3. Изследванията, проведени от Български хелзинкски комитет и 
тяхната методология 
 
В рамките на финансирания от Комисията на Европейския Съюз проект 
“Достъп до правосъдие” Български хелзинкски комитет осъществи две 
проучвания с цел събиране на данни относно обхвата на очертаната по-горе 
правна рамка. Основният въпрос, който си зададохме бе: Какъв е делът на 
хората, които на практика са изключени от адвокатска защита при така 
очертаната правна рамка? Заедно с това отговор получиха и редица 
допълнителни въпроси, свързани с последствията от наличието или липсата 
на адвокатска защита, качеството на адвокатската защита и социалния 
профил на обвиняемите и подсъдимите от групата на имащите, както и от 
групата на нямащите адвокат на различните стадии на наказателния процес. 
 
Първото проучване се проведе през месеците август и септември 2001 върху 
представителна за страната извадка от наказателни дела от общ характер в 
първоинстанционните съдилища. Бяха събрани данни относно достъпа до 
защитник, последиците от това и взаимовръзките с цяла редица фактори, 
както вътрешни за системата на наказателното правосъдие, така и външни на 
нея. Анкетьорите, осъществили проучването, бяха специално подбрани по 
предварителна обява юристи. Това даде възможност да се изпробва методът 
за оценка на работата от колега, за да се придобие представа за качеството 
на работата на адвокатите, представляващи клиентите си, там, където такива 
имаше по проучваните дела.  
 
През февруари 2002 се проведе второ проучване в местата за лишаване от 
свобода под формата на стандартизирано интервю със задържани и с 
изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Неговата цел бе да се събере 
информация за фактори, които не биха могли да бъдат установени от 
четенето на едно наказателно дело, включително, да се установи 
удовлетвореността на клиентите от работата на техните адвокати.  
 
3.1 Проучването на наказателни дела 
 
Проучването на наказателни дела по предварително подготвен въпросник бе 
осъществено върху първоначално планирана извадка от 1357 наказателни 
дела. Тя бе определена въз основа на официални статистически данни 
относно средната годишна натовареност на съдилищата. Социолози, 
привлечени като консултанти по проект “Достъп до правосъдие”, определиха, 
че извадка с приблизително такъв обем би била представителна за целите на 
изследването. Теренът на изследването обхвана 109 от общо 127 съдилища, 
които гледат наказателни дела от общ характер като първа инстанция. 18 
съдилища отпаднаха от извадката поради недостатъчния обем наказателни 
дела според средногодишната натовареност. Действителният брой попълнени 
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карти по изследването достигна 1891, поради наличието на дела с повече от 
един подсъдим. Наетите от Български хелзинкски комитет анкетьори бяха 
получили указания да попълват отделна карта за всеки от подсъдимите по 
делото.  
 
Обхванатият от изследването период се простираше между 1 януари 1996 и 
31 декември 1999 г. Периодът бе подбран с две цели: гарантиране на 
достатъчен брой приключили дела и обхващане само на дела, започнати в 
периода на действие на НПК до реформата, която влезе в сила на 1 януари 
2000 г. Единствено приключени дела бяха предмет на изследването, т.е. 
разглеждането на съответното дело е било завършено към момента на 
провеждане на изследването. Според българското законодателство 
приключени са делата, по които има влязъл в сила стабилен акт на съда - 
най-често осъдителна или оправдателна присъда на първоинстанционния съд 
или съдебен акт на инстанцията на прегледа (въззивна или касационна), 
както и решения на съдилищата по производства за отмяна на влезли в сила 
присъди, решения и определения. Решението да се разглеждат, в рамките на 
това изследване, единствено приключени дела, бе взето с цел съобразяване 
и следване на основната база за очертаване на извадката по него - 
годишната натовареност на съдилищата, както и за да се избегне 
евентуалната системна грешка, резултат от влиянието на достъпа до 
адвокатска защита върху приключването на делата. Официалните 
статистически данни, използвани за определяне на натовареността, оперират 
въз основа на същата дефиниция за приключени дела. Освен това, по 
практически съображения (достъп и наличие на делата) и с оглед на 
методологична последователност бе решено в изследването да се включат 
само такива дела.  
 
След разглеждане от съответните съдебни инстанции, наказателните дела в 
България се връщат за архивиране в съда, произнесъл се по тях като първа 
инстанция. Приключените дела се пазят, по правило, до пет години от 
постановяването на последния акт, ако районен съд е бил първата инстанция, 
и до 10 години, когато това е бил окръжен съд. Подсъдността на делата се 
определя в зависимост от тежестта на деянията, като по-тежките се 
разглеждат от окръжния съд. Не всички дела, образувани в дадена година, 
приключват през една и съща година. Възможни са различни комбинации в 
зависимост най-вече от факта на коя инстанция приключва производството - 
първа, втора или трета.  
 
Ето защо, с цел описание на извадката, предвид беше взет начинът на 
функциониране на съдебната администрация в страната. В съдилищата не се 
поддържат отделно данни относно действителната дата на приключване на 
делата (вкл. след обжалване). Всеки съд обаче поддържа така наречената 
“срочна книга”, където в хронологичен ред се вписват всички присъди и 
решения на съда за определена година. Независимо от това случайният 
подбор, необходим за спазване на изискването за представителност на 
извадката, би бил невъзможен въз основа на тази книга. Това е така, тъй като 
отделните записи обхващат всякакви типове дела - не само тези от общ 
характер, а също и от частен, както и наказателно-административните дела и 
пр. Освен това, ако за основа на изследването се вземат всички приключени 
през 1996 г. дела, налице би бил рискът да се съберат данни по дела, 
образувани още през 80-те години, което в значителна степен би изкривило 
получените резултати. Затова бе възприет различен подход, основан на 
датата, когато обвинителният акт е официално внесен от прокурора в 
съответния съд. Внасянето на обвинителен акт, съгласно НПК, е основание 
съдилищата да образуват наказателно дело от общ характер. Повечето 
съдилища поддържат т. нар. “описни книги”, които съдържат хронологическо 
отразяване на всички внесени в съда обвинителни актове през дадена 
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година, както и последващото развитие на производството, образувано въз 
основа на така подадените актове - т.е. дали делото е решено на една 
инстанция без по-нататъшно обжалване, или е приключило след второ- или 
третоинстанционно производство, като се посочва и датата на приключване 
на делото. Поради това описните книги бяха избрани за отправна точка при 
описание на извадката на нашето изследване.  
 
Изследването се основаваше на записите в описните книги за годините 1996, 
1997, 1998 и 1999. На всеки съд, освен на отпадналите поради малка 
относителна годишна натовареност по наказателни дела, бе предоставен 
определен брой дати за всяка от годините - минимум 8, максимум 36 за целия 
период. За всяка от тях от анкетьорите се изискваше да открият, в описната 
книга, обвинителен акт, внесен на или възможно най-скоро след, тази дата, 
по който е налице стабилен съдебен акт към момента на провеждане на 
изследването. След откриване на делото по посочения начин, за всеки от 
подсъдимите по него се попълва въпросник. 
 
Друг важен аспект на изследването, допринесъл за неговия успех, бе 
подборът на анкетьорите. Единствено адвокати с опит в наказателното право 
бяха подбрани чрез открит конкурс за провеждане на изследването. Те бяха 
специално инструктирани за спазване методологията на изследването.  
 
3.2 Проучването в местата за лишаване от свобода 
 
По време на второто изследване, проведено чрез стандартизирано интервю 
със задържани и изтърпяващи наказание лишаване от свобода, поради 
доброто сътрудничество с ясно структурираната и централизирана система на 
местата за лишаване от свобода, много по-малко затруднения имаше при 
описанието на извадката и провеждането на самите събеседвания.  
 
Въз основа на данни, на разположение на Български хелзинкски комитет в 
рамките на проекта за мониторинг на местата за лишаване от свобода, по 
който се работи вече от няколко години, бе ясно, че във всеки ден от 
годината за периода на последните 3-4 години средно около 10 000 души 
пребивават в местата за лишаване от свобода в България (обвиняеми и 
подсъдими с наложена мярка за неотклонение “задържане под стража” и 
лишени от свобода с влязла в сила присъда). 
 
Структурата на местата за лишаване от свобода в България е изградена от 
три основни категории институции: затвори, трудово-поправителни 
общежития, административно причислени към всеки от затворите, и 
следствени арести. Тъй като следствените арести се използват предимно за 
арестуването на лица на досъдебната фаза на производството поради това, 
че там по правило лицата са все още на досъдебна фаза, в тях не биха могли 
да се съберат много от данните относно хода на производството. Към това 
трябва да се добави и големия им брой в контраст с малкия им капацитет, 
както и тяхната разпръснатост по цялата територия на страната. Посещението 
им би оскъпило значително изследването без да допринесе съществено за 
качеството на данните. 
 
Консултанти на Български хелзинкски комитет, специалисти в областта на 
социологическата статистика, определиха, че при тези обстоятелства извадка 
от 1000 задържани и осъдени би била достатъчно представителна за целите 
на изследването. Действителният брой проведени интервюта бе 1001. Самото 
изследване, според взетото решение, се проведе в затворите и общежитията, 
където са настанени осъдени и подсъдими в съотношение 1 към 1/5, 
възпроизведено в описанието и реализирането на извадката. 
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При описанието на извадката бяха генерирани две групи от крайни поредици 
числа, едната за категорията на осъдените, а другата за категорията на 
подсъдимите, за всяка от институциите, където се провеждаха интервютата, 
като броят на променливите във всяка от поредиците числа отговаряше на 
броя на хората за интервю във всяка от двете категории. Всяка от 
поредиците числа представляваше случаен подбор на нарастващи числителни 
редни, които да съответстват на позиции във въображаем не-съдържателен 
общ списък на лицата в съответното заведение. Например, в Централния 
софийски затвор се пази списък на лицата, както са разпределени във 
вътрешно административно отношение, по отряди. Приложимата методология 
се състоеше в изграждането на общ списък, като се присвояваха номера от 
първи до последен по всички списъци на хората в отрядите, след което за 
събеседване се канеха лицата, които бяха под съответния номер от 
предварително известната крайна поредица числа.  
 
Въпреки че отнемаше известно време, методологията се оказа много 
ефективна. Благодарение на сътрудничеството на ГУМЛС теренът на 
изследването премина много гладко. Той се проведе в 26 от 35-те места за 
лишаване от свобода. 
 
4. Профил на обвиняемите и подсъдимите лица 

6,8 % от обвиняемите и подсъдимите, съгласно изследването на 
наказателните дела от общ характер, са жени. Това отразява дела им сред 
осъдените лица за посочения период, отчетен в извадката, а данните се 
потвърждават и от НСИ. В изследването, проведено сред лишени от свобода, 
жените представляват 3,8 % от общата извадка. Разликата отразява факта, 
че жените се осъждат по-често на наказания, различни от ефективното 
лишаване от свобода, а при осъждане на такова наказание, то е с по-малка 
продължителност. 

Етническа принадлежност на обвиняемите, подсъдимите и осъдените 
лица 

В процентно съотношение спрямо цялата извадка 
 

 
Въпреки че делът на ромите и в двете извадки е много по-висок отколкото 
дела им сред населението, ромите всъщност са представени с по-нисък от 
реалния им относителен дял и в двете извадки. В изследването на 
наказателни дела от общ характер те са представени с по-нисък от реалния 
им относителен дял, тъй като статистическият формуляра 1-СС не е бил 
запазен във всички дела, участвали в изследването. В онези дела, където 
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формулярът е отсъствал, анкетьорите бяха получили указания да посочват 
ромска или друга етническа принадлежност само в случаите на наличие на 
други данни по делото, позволяващи идентификация в това отношение. Ако 
такива данни не са налице, в случаите на лица с българско име се посочва 
българска етническа принадлежност, а в тези с мюсюлмански имена - турска 
етническа принадлежност. В изследването сред лишени от свобода 
етническата принадлежност се отчиташе според самоидентификацията на 
респондента. Добре известно е, че значителен брой хора, които останалите 
считат за роми, при подобни обстоятелства се самоидентифицират като 
българи или турци. 
 
Съгласно данните от Националния статистически институт делът на ромите 
сред осъдените лица постоянно нараства между 1993 и 1999 г. През 2000 г. 
той намалява, но несъществено: 
 

Динамика на осъжданията на  роми по данни на 
Националния статистически институт
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Възрастово разпределение на обвиняемите, подсъдимите и осъдените 
лица 
 
В процентно съотношение спрямо цялата извадка по различни възрастови 
групи 
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В изследването на наказателни дела делът на непълнолетните е по-висок 
отколкото в изследването сред лишени от свобода, което е нормално, 
предвид на това че на непълнолетните се налагат по-леки наказания. По 
изследването на наказателни дела натрупването във възрастовата група на 
19-30-годишните е по-голямо отколкото в изследването сред лишените от 
свобода. Причината за това е влиянието на рецидивизма, който в по-голяма 
степен присъства като фактор, влияещ върху продължителността на 
присъдата в по-високите възрастови групи. 
 
Образование на обвиняемите, подсъдимите и осъдените лица 
 
В процентно съотношение спрямо цялата извадка 

 
 
Данните особено ясно показват, че колкото по-ниско е образованието, 
толкова по-голяма става вероятността лицето да бъде осъдено на ефективно 
лишаване от свобода, ако срещу него се повдигне обвинение. 
 
Обществено положение на обвиняемите, подсъдимите и осъдените 
лица 
 
По подбрани показатели в процентно съотношение спрямо цялата извадка 

 
Делът на безработните е по-нисък, а делът на ниско-квалифицираните 
работници е по-висок в изследването сред лишени от свобода в сравнение с 
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изследването в затворите. Вероятно това се дължи на системна грешка, като 
лишените от свобода посочват по-често работата, която някога изобщо са 
имали или образователното си равнище, а не действителното си обществено 
положение. В отговор на друг въпрос по изследването сред лишените от 
свобода се оказа, че 57 % от респондентите не са имали работа към момента 
на извършване на деянието, за което са осъдени. 
 
41,8 % от лицата в изследването на наказателни дела са били семейни, 
спрямо 38,5 % от респондентите в изследването сред лишени от свобода, 
независимо от това, че последните са по-възрастни. Това показва 
отрицателното въздействие на лишаването от свобода върху брака. Същото 
въздействие се потвърждава и от по-високия процентен дял на разведените 
сред лишените от свобода (14,1 %) в сравнение с данните от изследването на 
делата (8,4 %). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 11  

 
 
 
 
 
Мярка за неотклонение (общо и по етническа принадлежност на 
лицата) 
 
% от лицата със съответната мярка във всяка от етническите групи 
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5. Преглед на свързаните с достъпа до правосъдие елементи от 

системата за наказателно правораздаване 
 
5.1 Динамика на осъдените за престъпления лица2

Динамика на осъдените за престъпления
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5.2 Движение на делата 

 
- 78% от наказателните дела от общ характер приключват на първа 

инстанция, без по-нататъшно обжалване; 
- 15,7 % приключват на втора инстанция; 
- 6,3% приключват на касационна инстанция. 
 
 
 
5.3 Продължителност на досъдебното и на съдебното производство на 
първа инстанция (процентен дял от всички дела):  
 

                                                 
2 Източник: Национален статистически институт, Престъпления и осъдени лица за 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000. Данните от 2000 г. не бяха публикувани 
към момента на създаване на този доклад и бяха получени по поръчка от НСИ. 
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5.4 Тежест на обвинението и видове наложени присъди 
 
А) Тежест на обвинението 
 
Според изследването на наказателните дела 40 % от всички обвинения са за 
леки престъпления (за които се предвижда наказание лишаване от свобода 
по-малко от пет години), а 60 % от повдигнатите обвинения са за тежки 
престъпления (предвиждащи наказание лишаване от свобода за срок повече 
от пет години). Тежестта на повдигнатите обвинения варира според 
етническата принадлежност, образованието и трудовата заетост на лицата 
(виж по-горе “Профил на обвиняемите, подсъдимите и осъдените лица”). 
 
Б) Изменение на първоначално повдигнатото обвинение и връщане на делото 
за допълнително разследване 
 
- По 83,9 % от делата не е имало изменение на първоначалното обвинение; 
- Когато такова е имало, най-често (6,6 % от всички дела) то се е дължало 

на факти, водещи до по-тежко обвинение. По 4,5 % от общия брой дела 
то се е дължало на факти, водещи до еднакво или по-леко обвинение; 

- Връщане от прокурор за допълнително разследване на досъдебната фаза - 
в 26,4 % от случаите; 
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- Връщане от съдията-докладчик за допълнително разследване - само в 3,2 
% от всички дела. 

 
В) Видове изход от наказателното производство 

 
Общата продължителност на наложеното наказание лишаване от свобода, 
според изследването на наказателни дела от общ характер, е 48,5 месеца 
(около четири години). Наложеното наказание е по-дълго от средната 
стойност на действително изтърпяното лишаване от свобода, особено за 
лицата от общежитията от открит и полуоткрит тип. Средната 
продължителност на наложеното лишаване от свобода според изследването в 
затворите е 78,7 месеца (около шест години), което също е по-дълго от 
средната продължителност на действително изтърпяното лишаване от 
свобода. 
 
 
6. Достъп до адвокатска защита и качество на предоставяната защита 
 
Като се имат предвид правната рамка и откъслечните наблюдения от доклади 
из областта на човешките права налице са очаквания за особено сериозни 
проблеми във връзка с достъпа до адвокатска защита в България. 
Действително, както изследването на наказателни дела от общ характер, така 
и изследването сред лишени от свобода, индикират висока степен на 
изключване, най-вече на фазата на досъдебното производство: 
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6.1 Достъп до адвокатска защита по фази и стадии на наказателното 
производство

 
Ето и вътрешното разпределение между служебна и договорна защита сред 
отговорилите положително относно наличието на защитник. 

 
 
Изследването на наказателни дела бе съзнателно проведено, така че в 
извадката по него да попаднат единствено дела, приключени според 
законодателството преди 1 януари 2000 г., когато нямаше разпоредба, която 
да дава право на съдебните и разследващите органи да назначават 
защитници на онези, които нямат средства да си наемат такива. Възниква 
проблемът дали дяловете на обвиняемите и подсъдимите лица, които не са 
имали достъп до защитник, ще продължат да бъдат високи и при наличието 
на новата уредба. Въпреки че точен отговор на този въпрос би могъл да се 
даде след провеждане на изследване с подобна методология като тази по 
наказателните дела, но по дела, образувани след 1 януари 2000, следните 
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данни, получени от изследването сред лишени от свобода, могат да послужат 
като основа за обща оценка: 

 
Както преди, така и по време на първоинстанционното производство, делът 
на респондентите, отговорили, че нямат защитник, е по-висок за делата, 
образувани след 1 януари 2000 г. Това може да изглежда парадоксално, но 
трябва да се вземе предвид, че в изследването сред лишени от свобода 
отговорилите относно достъпа до защитник за периода преди 1 януари 2000 
са били с по-продължителни присъди, а в много случаи и лица, ползвали 
задължителна служебна защита. Делът на такива лишени от свобода след 1 
януари 2000 е по-нисък. Във всички случаи обаче, данните доста ясно 
показват, че простото въвеждане през 1999 г. на т. 7 в член 70, която дава 
възможност за назначаване на служебна защита на бедни обвиняеми и 
подсъдими, съвсем не разрешава проблемите с достъпа до адвокат. 
 
6.2 Качество на предоставяната защита 
 
Трудно е да се възприеме еднозначен измерител за качеството на 
адвокатската защита, тъй като тя се влияе от широк кръг фактори, част от 
които не подлежат на измерване. По двете изследвания бяха изпробвани три 
различни подхода за оценка качеството на предоставяната защита, ако 
такава е била налице: обхват на извършената от защитниците работа и 
нейните резултати, оценка от колеги адвокати, оценка от страна на 
потребителите. Нито един от трите подхода не представлява обективен и 
безспорен измерител. Все пак тяхното по-подробно обсъждане е необходимо. 
 
А) Обхват на работата, извършена от защитника, и нейните резултати 
 
Много трудно е в рамките на изследване на системата за наказателно 
правораздаване да се преценят всички възможни въздействия от участието на 
защитника. Със сигурност фактори като сравнителни равнища на 
оправдателните присъди, на задържането и продължителността на 
наложеното лишаване от свобода не могат да служат за основа на подобна 
оценка. Въпреки това има и някои фактори, които биха могли да се използват 
като индикатори в тази насока. Подобен фактор е равнището на 
обжалванията пред горестоящите съдебни инстанции, тъй като те обикновено 
(макар и не винаги) намаляват наложеното с първоначалната присъда 
наказание. Предвид на това, участието на защитник още на фазата на 
досъдебното производство съществено увеличава шансовете делото да бъде 
отнесено пред втората или третата инстанция. Според данни от изследването 
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по наказателни дела, по които не е имало защитник на досъдебната фаза, 
13,1 % от тях са били отнесени пред апелативната и само 3,4 % - пред 
касационната инстанция. Когато е имало защитник, съответните дялове са 
били далеч по-високи - 21,4% и 12,4 %. 
 
Участието на защитник по време на досъдебното производство увеличава 
вероятността делото да бъде върнато от прокурора за допълнително 
разследване. Това се е случило в 32 % от делата, по които е имало защитник 
и едва в 18 % от делата, по които такъв не е имало. Наличието на защитник 
на досъдебното производство също увеличава вероятността делото да бъде 
върнато за допълнително разследване от съдията-докладчик. Това се е 
случила в 6,1 % от делата, по които е имало защитник и в 1,9 % от селата, 
по които е нямало такъв. 
 
По определени дела обаче, работата на защитниците е била очевидно 
повърхностна или е съдържала недостатъци. Следната графика илюстрира 
някои от тези слабости: 
 

 
 
Отсъствието на защитници при тези важни процесуално-следствени действия 
се дължи вероятно, поне в някои от делата, на това, че не са били призовани 
за участие. И все пак изследването на наказателните дела показва, че съвсем 
малък брой адвокати (само в 55 от всички дела) са отправили молба за 
участие във всички следствени действия. От друга страна е очевидно, че в 
случаите, когато отправят подобна молба, обикновено (в 81,6 % от случаите) 
им се дава тази възможност. 
 
Б) Оценка от колеги адвокати 
 
Оценката на колега е подходящ, макар и не абсолютен метод за оценка на 
работата. Той беше използван в нашето изследване на наказателни дела. Ето 
и някои резултати: 
 
В 7,2 % от делата, по които е имало защитник на предварителното 
производство, отправените от него забележки при предявяването на 
следствието са били счетени за неуместни според оценката на колегата. Що 
се отнася до качеството на работата на защитниците по време на 
първоинстанционното производство, оценката на колегите е понякога още по-
строга: 
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- В 15,5 % от делата, по които е имало защитник пред първата съдебна 
инстанция, преглеждащите делата са били убедени, че налице са 
достатъчно основания да се поиска оправдателна присъда. Подобни 
искания в 14,3 % от тези случаи обаче не са били направени; 

- В 28,6 % от делата е имало достатъчно основания да се поиска от съда 
по-благоприятна квалификация на инкриминираното деяние, която би 
била в интерес на подсъдимия. Такива искания обаче не са отправени от 
адвокатите в 17,8 % от делата; 

- В 24,8 % от делата е имало достатъчно основания да се поиска от съда 
по-леко алтернативно наказание. Такива искания обаче не са направени в 
19 % от делата; 

- В 47,6 % от делата е имало достатъчно основания да се поиска от съда 
прилагането на член 55 от Наказателния кодекс (да се отиде под 
пределите на предвижданото наказание). Подобни искания не са 
направени в 27,1 % от делата; 

- В 28,2 % от делата с участието на малолетни и непълнолетни е имало 
достатъчно основания да се поиска от съда прилагането на 
административни мерки вместо налагането на наказателни санкции. 
Подобни искания не са направени в 51,5 % от делата. 

 
В) Оценка от страна на потребителите 
 
В настоящия случай оценката на потребителите се ограничава до онези 
обвиняеми и подсъдими, осъдени ефективно на лишаване от свобода. Този 
факт сам по себе си поставя оценката в интелектуална и емоционална рамка, 
повлияна от настоящото положение на оценяващия, от неговото образование, 
обществено положение и редица други фактори. 
 
В отговор на искането да поставят оценка на работата на защитника си на 
досъдебното производство 38,8 % от обвиняемите и подсъдимите, които са 
имали защитник през тази фаза, оценяват неговата работа с най-ниската 
възможно оценка, слаб 2 (по българската система). Едва 11,9 % оценяват 
защитниците си с отличен 6 (най-високата оценка). Средната оценка е среден 
3,41. В отговор на искането да посочат основните слабости в работата на 
защитника си обвиняемите и подсъдимите упоменават липсата на достатъчна 
заинтересуваност (22,2 %), недостатъчната активност (20,1 %), 
недостатъчния контакт с обвиняемия/подсъдимия (16,1 %) и 
сътрудничеството с разследващите органи (11,7 %). 
 
За първоинстанционното производство адвокатите получават по-добри 
оценки. Средната е добър 3,69. 29,8 % поставят слаб на своите защитници, а 
15 % - отличен. Отново в отговор на искането да посочат слабостите, те 
упоменават недостатъчната активност (20,9 %), липсата на достатъчна 
заинтересуваност (18,4 %) и недостатъчния контакт с тях. 
 
КРАЙ НА ЧАСТ ПЪРВА НА ДОКЛАДА 
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