
 31 

5. Материални условия на задържането 
 

За пръв път подробно регламентиране на материалните условия за задържане в РПУ 
беше направено в глава трета на Инструкция № I-167. Изискванията към оборудването на 
помещенията за задържане са изложени в чл.63-78 от инструкцията. За привеждането на 
всички помещения за задържане в РПУ в регламентирания в инструкцията вид беше даден 
максимален двугодишен срок от влизането на инструкцията в сила. 
 

5.1 Помещения за задържане на пълнолетни 
 

За да се осъществи преценка за готовността на РПУ в страната да отговорят на 
горепосочените стандарти, при всяко посещение на изследователи на БХК беше извършван 
оглед на помещенията за задържане. Беше установено, че е налице разнородна практика в 
създаването и поддържането на материалните условия в тези помещения до влизането на 
инструкцията в сила. А в две от посетените посетени РПУ – това в Ботевград и 4 РПУ в гр. 
Бургас – нямаше помещения за задържане и задържаните временно се задържат на пейка, 
имобилизирани с белезници, докато бъдат транспортирани в други РПУ в района. Релси бяха 
забелязани в почти половината от посетените РПУ, но във всички тях (с изключение на 7 РПУ 
в София), те бяха монтирани на около 1-1,20 м. от пода и под тях бяха монтирани пейки или 
бяха закрепени непосредствено над или за пейките, на които седят задържаните лица. 
 

В повечето РПУ имаше специално предназначени за целта помещения (стаи). Това 
са РПУ в следните градове: Асеновград, Балчик, Бяла, 1 и 3  РПУ в гр. Варна, Велико Търново, 
Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, 1 РПУ в гр. Добрич, Дупница, Елин Пелин, 
Исперих, Карлово, Карнобат, Кюстендил, Карнобат, Кърджали, Ловеч, Лом, Нови Пазар, 1 
РПУ в Перник, Петрич, 1 РПУ в гр. Плевен, 1, 4, 6 РПУ в гр. Пловдив, Провадия, 1 и 2 РПУ в 
Русе, Свиленград (метална решетка), Септември, Силистра, Сливен, Сливо поле, 1, 2, 3, 4, 7, 
9 РПУ в София, Стара Загора, Стражица, Троян, Трявна, Тутракан, Търговище, Шумен, Ямбол 
(с две клетки в помещението). 
 

В някои  РПУ обаче за задържане се използват клетки (помещения с поне две стени, 
които представляват метални решетки). Това са РПУ – Благоевград, 1 РПУ – Бургас, РПУ – 
Видин, РПУ – Вършец, РПУ – Габрово, РПУ – Девня, 2 РПУ – Добрич, РПУ – Елин Пелин 
(отново клетката е поставена в стая - бивша тоалетна), РПУ – Монтана, РПУ – Павликени, ЛПУ 
– Пазарджик (клетка, поставена в бивша тоалетна), 2 РПУ – Плевен, 3 РПУ – Пловдив, РПУ – 
Попово, РПУ – Разград, РПУ – Самоков, РПУ – Сандански, РПУ – Септември, РПУ – Сливница, 
РПУ – Смолян, 6 РПУ – София (само клетки), 9 РПУ – София (клетки в стаите за задържане), 
РПУ – Харманли и РПУ – Хасково. 
 

От посетените РПУ в тези в Асеновград, Балчик, Благоевград, 3 РПУ в гр. Варна, 
Велико Търново, Видин, Вършец, Габрово, 1 РПУ в гр. Добрич, Дупница, Елин Пелин, 
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Нови Пазар, Пазарджик, 1 РПУ в гр. Перник, Петрич, 1 и 2 РПУ 
в гр.Плевен, 1, 3, 6 РПУ гр. Пловдив, 1 РПУ в Русе, Свиленград, Самоков, Септември (в едното 
помещение), Сливница, 1, 2, 3, 4, 7 РПУ – София, Стражица, Трявна, Тутракан, Търговище, 
Хасково  липсва или е силно органичен достъпът до естествена светлина, но се осигурява 
поне изкуствена, макар на места крайно недостатъчна. В 4 РПУ в гр. Пловдив и в РПУ – 
Смолян нямаше никакво осветление в помещението за задържане.  
 
Относно оборудването се констатира, че всяко РПУ е оборудвало помещението за 
задържане с наличните за момента средства. В някои РПУ (27 на брой) имаше легла или 
нарове:  Бяла, 3 РПУ в гр. Варна (нарове), Велико Търново, Вършец, Горна Оряховица, 
Девня, Димитровград, 1 и 2 РПУ в гр. Добрич,  Дупница, Карнобат, Кюстендил, Монтана, 
Павликени, 1 РПУ в гр. Перник, 6 РПУ в гр. Пловдив (в едното помещение за задържане на 
жени и непълнолетни), Попово, 1 РПУ в Русе (нар), Септември (нарове), Силистра (нарове), 
Сливен (дървени кушетки), Сливо поле (нар), 9 РПУ – София (нарове), Стражица, Троян, 
Тутракан, Шумен (и маса). В други 41 РПУ се използват само дървени пейки за 24-часовото 
задържане: Асеновград, Балчик, Благоевград, 1 РПУ в гр. Бургас, Враца, Елин Пелин, 
Исперих, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана (заедно с легло), 
Нови Пазар, Пазарджик, Петрич, 1 и 2 РПУ в гр. Плевен, 4 РПУ – гр. Пловдив, 6 РПУ – гр. 
Пловдив (в помещението за задържане на пълнолетни), Провадия, Разград, 2 РПУ – гр. Русе, 
Сандански, Свиленград, Септември (в клетката), Сливница, Смолян, 1, 2 ,3, 4, 6 (дървени 
подиуми) и 7 РПУ- гр. София, Стара Загора, Трявна, Търговище, Харманли, Хасково и Ямбол.  
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Помещенията за задържане не са оборудвани с никакви мебели в РПУ – Видин, РПУ 

– Габрово (има само маса и стол), РПУ – Самоков, 3 РПУ – Пловдив (има само столове).  
 

Обикновено ако помещенията се намират в коридора или ако вратата им е 
заменена с метална решетка, те не се отопляват изобщо или се отопляват слабо. 

 
От служителите на РПУ бе съобщено и за различна практика в снабдяването на РПУ с 

постелни принадлежности. Най-често такива се раздават на РПУ, но за ползване от 
задържаните непълнолетни. За пълнолетните задържани одеяла се дават в следните 31 РПУ: 
Асеновград, Благоевград, Бяла, 3 РПУ във Варна, Велико Търново, Видин, Вършец, Горна 
Оряховица, Девня, Димитровград, Дупница, Исперих (само нощем), Карнобат, Монтана, 
Павликени, Перник, 1 и 6 РПУ в Пловдив, Попово, Провадия (само нощем), Разград, 
Септември, Сливо поле, 2, 3, 6, 7, 9, РПУ- гр. София, Троян, Тутракан, Шумен. 
 

По-малко от половината посетени РПУ разполагат с камера за наблюдение на 
помещението за задържане. В останалите се осъществява пряко наблюдение на 
задържаните от служителя  в дежурната стая или на 1 пост до входната врата на РПУ. 
 
 

5.2 Помещения за задържане на непълнолетни 
 

Инструкция I-167 на МВР в чл.78 поставя следните допълнителни изисквания към 
помещенията за задържане на малолетни и непълнолетни: вътрешността на помещенията да 
е с приветлив и подходящ за възрастта вид; да има легла, окомплектовани с постелен 
инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф за лични вещи, 
сапун и кърпи; да е осигурено постоянно наблюдение  - директно или чрез видеокамера на 
монитор; в тях да са монтирани сигнални бутони на достъпно за задържаните малолетни и 
непълнолетни място; стъклата на прозорците им да са обезопасени от вътрешната страна с 
метална мрежа, така че малолетните и непълнолетните да не могат да ги достигнат; в 
помещенията да не се допуска наличието на открити електроизточници, остри, режещи, 
запалителни и други предмети, които биха застрашили здравето и живота на задържаните. 
 

Помещенията за задържане на непълнолетни в повечето посетени РПУ са в 
значително по-добро състояние по отношение на материалните условия от помещенията за 
задържане на пълнолетни лица. За съжаление такива помещения имаше само в някои от 
РПУ. При посещенията изследователите на БХК установиха, че такива помещения няма в 
следните 24 РПУ: 1 и 4 РПУ – Бургас (за целта се използва ДВНМН в града), 1 и 2 РПУ – 
Плевен, РПУ – Павликени и РПУ – Горна Оряховица (използва се ДВНМН в Горна Оряховица), 
1, 3, 4 РПУ- Пловдив – (използва се ДВНМН в града), 2 РПУ – Добрич (привеждат се в 1 РПУ в 
града), 3 и 7 РПУ – София (задържаните непълнолетни се транспортират до ДВНМН или до 6 
или 8 РПУ, където има помещения), РПУ- Асеновград (използва се ДВНМН – Пловдив), РПУ – 
Балчик (привеждат се в гр. Добрич), РПУ – Ботевград, РПУ – Габрово, РПУ – Харманли 
(транспортират се до РПУ Любимец, където има помещение), РПУ – Карнобат (има 
помещение за полицейска закрила), РПУ – Попово (децата се транспортират до Търговище 
или Горна Оряховица), РПУ – Стражица, РПУ – Трявна, РПУ – Троян, РПУ – Велико Търново, 
РПУ – Враца. Очевидно РПУ, в които няма помещения за задържане на малолетни и 
непълнолетни използват помещения на други РПУ в града или най-близките ДВНМН. 
 

Районните полицейски управления, в които бяха обособени помещения за 
задържане на малолетни и непълнолетни, ги бяха оборудвали с матраци, одеяла, чаршафи и 
дори столове и маси. Освен това във всички помещения за задържане на непълнолетни 
имаше пряк достъп до естествена светлина и достатъчно изкуствена светлина, както и 
отопление. Изключение в това отношение прави 1 РПУ – Русе, в което стаята за малолетни и 
непълнолетни не беше оборудвана с легло, а само със скъсан диван и стол. Обяснението на 
служителите беше, че задържаните непълнолетни прекарват нощта в специално оборудвано 
помещение в отрезвителя в гр. Русе и в РПУ престояват само за оформяне на документация 
по задържането. В РПУ в Девня,  Казанлък, Кюстендил и Петрич бе съобщено, че 
помещенията за задържане се използват и за оказване на полицейска закрила по Закона за 
закрила на детето. Единични са случаите на РПУ, в които има отделни помещения за 
оказване на полицейска закрила и този факт беше обясняван предимно с липсата на случаи 
за оказване на такава закрила. 
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5.3 Хранене на задържани лица 
 

Във всички посетени РПУ (преди влизане на Инструкция I-167 на МВР в сила), с 
изключение на 1 РПУ – Перник, РПУ – Ботевград и РПУ – Сливница, задържаните за 24 часа 
лица не се хранеха за сметка на РПУ, в което са задържани. Съществуваха няколко варианта 
за доставянето на храна на задържани лица, наложени от практиката. Единият от тях беше, 
че задържаните лица могат да помолят дежурен служител да им закупи храна с техни 
средства. Другият предполагаше роднини или близки на задържаните лица да донесат храна 
в РПУ. Третият вариант бе, ако задържаният няма средства и роднини и близки, които да му 
доставят храна, служителите на РПУ да му закупят закуска с лични средства. След влизане на 
Инструкция I-167 на МВР в сила в някои от РПУ се наложи практика на приготвяне на храна 
за задържаните лица в столовете за служителите на РПУ и доставянето й до помещенията за 
задържане. За закуска и вечеря се набавя суха храна на остатъчната стойност от дневния 
оклад от 2.06 лв. за пълнолетните и 3.06 за малолетните и непълнолетните, след като се 
приспадне стойността на обяда. 
 
 

5.4. Проблеми в заведенията за отрезвяване 
 

В хода на проекта изследовател на БХК посети и две заведения за отрезвяване – в 
Русе и Бургас. Нормативната уредба за устройството и дейността на заведенията за 
отрезвяване е представена от 2 главни документа - Законът за министерството на 
вътрешните работи и Заповед № 1-47/18.01.1971 /секретна/. 
 

ЗМВР допуска възможността за съществуване на заведения за отрезвяване, но 
излага неясно функциите им и не урежда устройството им:  
“...Чл. 82.  (1) Полицейските органи могат да настаняват в заведения за отрезвяване лица, 
които поради употреба на алкохол или на други упойващи вещества не могат да контролират 
поведението си и нарушават обществения ред или са намерени на обществени места в 
безпомощно състояние. 
 (2) Полицейските органи в срок от 24 часа уведомяват прокурора за лицата, 
настанени в домовете по ал. 1...” 
 

Функционирането на отрезвителите се урежда със Заповед № 1-47/18.01.1971. Тя 
има няколко сериозни дефекта, тъй като е: 

1. секретна; 
2. крайно остаряла и неадекватна на съвременните норми на медицинска обслужване; 
3. нарушава пряко поне 4 закона, а вероятно и повече (ЗЗЛД, ЗЛЗ, ЗКНВП, ЗСОЛСБ). 

 
В заповедта се изреждат необходимите документи, които заведенията за 

отрезвяване трябва да водят: 
1. регистрационен картон, 
2. картотека от регистрационните картони по т.1, 
3. книга за доведени пияни лица, 
4. карта (в нея се регистрират медицинско-юридически факти), 
5. протокол за обиск, 
6. докладна записка до РДВР за обстоятелствата, при които е намерено и доведено 

лицето в отрезвителя, 
7. книга за медицински прегледи. 

 
Предпоставките човек да попадне в подобно заведение са да не контролира 

поведението си или да е в безпомощно състояние. И в двата случая трябва да е налице 
употреба на алкохол или друго упойващо средство. Крайно притеснително е, че няма ясно 
посочени обективни медицински и юридически критерии за установяване: 

 
1.  употребата на алкохол. 

Тя не се изследва по никакъв начин. На практика е невъзможно да бъде доказана 
употребата на алкохол, а още повече концентрацията му. РДВР разполага с технически 
уреди, но те не се използват в отрезвителите. 
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2.  употребата на други упойващи вещества 
Тя също не се изследва по никакъв начин. Тук проблемите са доста по-значими поради 

нарасналата употреба и асортимент на наркотичните вещества, разнообразието на 
клиничните им прояви и по-трудната диференциална диагностика. Практиката да не се 
изследват приетите лица за употреба на наркотици се обосновава с високата цена на 
еднократните тестове (около 5 лева). 

 
3. контролът на поведението 

Не съществува дефиниция на понятието “нарушаване на обществения ред поради 
липса на контрол поради употреба на алкохол или други упойващи вещества”, както се 
разбира от ЗМВР. Съвсем закономерно и практиката на прилагане на закона е произволна. 
Служителите в посетения отрезвител съвсем  не бяха единодушни помежду си например ще 
отведат ли (избягва се думата “задържане”) човек, който е пил 2 бири и върви и пее по 
улицата. 
 

4. безпомощно състояние 
Също липсва дефиниция в контекста на чл. 82 от ЗМВР. 
 
От изложеното става ясно, че е възможно да бъдат задържани и отведени в 

отрезвителите лица, които не са употребявали алкохол или друго упойващо вещество, както и 
такива, които са употребили и се намират на обществено място. В последния случай както се 
вижда, преценката за нарушаване на обществен ред или безпомощно състояние може да 
бъде на който и да е служител по съвсем субективни критерии. 

 
Престоят от заведенията за отрезвяване също е по преценка на служителите там, като 

максимумът е 24 часа. Въпреки че ЗМВР в чл.82 използва термина “отвеждане”, в 
практиката несъмнено в много случаи е налице фактическо задържане, изпълнено не по 
реда на чл.70 от ЗМВР. Същевременно, заведенията за отрезвяване дават при поискване 
официална информация от своята картотека на всякакви институции (съд, прокуратура, 
затвори, следствие, при граждански дела), което може да има сериозни последствия за 
регистрираните лица. Напълно незаконна е разпоредбата на  чл. 20 от цитираната заповед 
за лицата, приети в заведения за отрезвяване повече от 2 пъти в една година, да се 
известяват ръководствата на предприятия, социални работници, обществени и 
професионални организации. 
 

Друг голям проблем на тези заведения е медицинското обслужване и законовият 
статут на медицинската дейност и персонал. В единия от посетените отрезвители работят 5 
полицейски сержанти, които са и дипломирани медицински фелдшери. Те несъмнено 
извършват медицинска дейност: 

1. преглеждат доведените лица, като същевременно ги и обискират между 
другото;  

2. издават диагнози със сериозни медицински и юридически последствия за 
пациентите/арестантите, като например “алкохолна интоксикация ІІІ степен”, “тежко 
морфиново отравяне” и пр.; 

3. предписват курсове на лечение с медикаменти;  
4. извършват лечение с медикаменти. 

 
Известно е, че медицинската дейност в България се извършва по реда на обширна 

нормативна уредба, главно представена от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Ако се 
разгледа само последния закон ще се установи, че: 

1. медицинската дейност в заведенията за отрезвяване е незаконна – липсват 
изискваните по ЗЛЗ регистрации; 

2. медицинските фелдшери работят в разрез със Закона за съсловните организации на 
лекари и стоматолози в България (ЗСОЛСБ). Те нямат регистрация, а следователно 
нямат удостоверения и нямат право да извършват медицинска дейност. Също така 
следва да изгубят правата си на медицински фелдшери, ако работят по този начин 
над 5 години; 

3. Налице е и грубо нарушаване на Закона за контрол на наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП). От прегледа на медицинската книга е видно, че в много 
случаи са предписвани и прилагани медикаменти от групата на барбитуратите, 
бензодиазепините и др. подобни, които легално са дефинирани като “наркотици”. В 
спешния шкаф също бе открит “Диазепам”. Вероятно медицинското състояние на 
пациентите/арестантите обуславя употребата им, но липсва регистрация на 
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заведението в РЦЗ или друго разрешително по ЗКНВП за съхраняване, употреба и 
предписване на наркотични медикаменти. На практика те се доставят незаконно от 
колеги от ЦСМП, тъй като фелдшерите от отрезвителя не могат да предпишат и 
закупят подобни медикаменти. 

 
След завършване на проекта бе публикувана Наредба І-2678 от 12.12.2003  на 

Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването за 
заведенията за отрезвяване, която не е коментирана тук. Безспорно тя урежда някои от 
описаните (но далеч не всички) нормативни конфликти. БХК няма впечатления от 
практическото прилагане на тази наредба. 
 
 
 

6. Превенция 
 

6.1. Достъп до адвокатска защита 
 

Достъпът до адвокатска защита, особено по време на досъдебното производство е 
сериозен проблем с българската система на наказателно правораздаване. Изследвания на 
БХК в миналото установиха, че много обвиняеми и подсъдими участват в досъдебното и в 
съдебното производство без адвокат. След реформата на НПК през 1999 г., с която бе 
добавена една обща разпоредба, даваща право на разследващия орган или на съда да 
преценява дали да назначи адвокат на лице, което няма средства да си наеме, положението 
в съдебната фаза се подобри, без да достига изискуемия от международното право стандарт. 
На досъдебната фаза обаче проблемът остана сериозен. 
 

В анкетата, която БХК разпространи сред лишени от свобода, бяха включени и 
няколко въпроса за достъпа до адвокатска защита по време на досъдебното производство. 
Ето разпределението на отговорите на един от тях: 
 

От кой момент на досъдебното производство имахте адвокат? 
 

Отговор Брой Процент 
нямах през цялото време 305 49.2 
имах от самото начало 182 29.4 
имах, но не от самото начало 123 19.8 
не знам/не помня/без отговор 10 1.6 
Общо 620 100.0 

 
Тези данни показват, че положението не се е променило никак в сравнение с 1999 

г., когато делът на лицата, които не са имали адвокат по време на досъдебното производство 
бе също около 50%.1

Съгласно ЗМВР, чл.70, ал.4, от момента на задържането им лицата имат право на 
адвокатска защита. Според чл.18 на Инструкция № I-167 незабавно след задържането 

  
 

Достъпът до адвокатска защита в системата на наказателното правораздаване в 
България, особено по време на досъдебното производство, продължава сам по себе си да 
предизвиква сериозни нарушения на правото на справедлив процес. Този проблем, в 
допълнение, дава отражение върху превенцията на изтезанията и малтретирането по време 
на полицейското задържане. Огромният брой хора, които се задържат и впоследствие 
участват в досъдебното производство (а някои от тях дори се и съдят) без адвокат, са 
изложени на специфичен и сериозен риск от изтезания и малтретиране.  
 
 

6.2. Практика по спазване на правото на адвокатска защита 
 

                                                 
1 Виж: БХК, Достъпът до правосъдие: Международни стандарти и положението в България, София, 2003 
г., с.79. 
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лицето се запознава с основанията за задържането и му се разяснява правото му на 
адвокатска защита. 
 

В хода на проекта интервюираните служители на РПУ в страната изразиха различни 
виждания относно адвокатската защита при 24-часовото задържане. Едни от тях споделиха 
становището си, че въпреки законово регламентираното право на задържаните лица, не е 
работа на полицейските служители да осигурят ползването на това право и затова те не се 
ангажират с това. Други обясниха, че задържаните лица нямат нужда от адвокатска защита 
преди на тях да им е било повдигнато обвинение. Трети споделиха за наличните проблеми с 
наетите от задържани лица със сериозни криминални прояви адвокати, които често 
отправяли заплахи към служителите в РПУ. 
 

Тъй като от особен интерес за БХК беше осъществяването на правото на адвокатска 
защита от лица, които нямат възможност да заплатят на адвокат и желаят да ползват 
служебен защитник, то на този въпрос бе отделено специално внимание. Оказа се, че в 
никое от посетените РПУ не са били назначавани служебни защитници за 24-часовото 
задържане. Като най-чест мотив за това беше изтъквана липсата на средства в бюджетите 
на РДВР за покриване на разходите за хонорари на служебните защитници. В някои РПУ 
бяха дадени обяснения, свързани с липсата на повдигнато обвинение и неуместната в такъв 
случай намеса на служебен адвокат. 
 

С окръжно писмо №463 от 29.03.2002 г., издадено от ДНСП преди предстоящата 
визита на Комитета против изтезанията към Съвета на Европа, беше наложено  
задържаните в РПУ лица да попълват декларация, в която удостоверяват, че са запознати с 
правото си на адвокатска защита и заявяват дали желаят или не да се ползват от такава. 
Впоследствие това задължение премина в Инструкция № I-167. В текста на декларацията не 
се прави изрично разграничение на служебната адвокатска защита от избора от 
задържания на личен адвокат, на когото сам да заплати хонорар. Ето защо при прегледа на 
декларациите в някои РПУ бяха видени следните записи от задържани лица “не желая, 
защото нямам средства”, “не желая, защото не познавам такъв”, “желая, но по-късно” и др. 
По данни на служителите във всички посетени РПУ на поискалите адвокатска защита се 
осигурява възможност или лично да се обадят на адвокатите си (от мобилен телефон, преди 
да им бъде иззет или от телефона в дежурната стая или в стаята на служителя, който работи с 
тях) или дежурният служител се обажда на посочен от задържаното лице адвокат на 
телефонен номер, който задържаното лице съобщава или написва в декларацията. БХК 
направи изследване в няколко РПУ (където се съхраняваха декларации) на попълнените 
декларации с цел да установи колко от задържаните са пожелали да ползват адвокат. В 
таблицата по-долу са изложени данните, събрани от прегледа на декларациите в посетените 
РПУ: 
 
 

Достъп до адвокатска защита 
 

 
РПУ 

Брой на  
задържаните, чийто 
декларации са били 

прегледани 

Брой на пожелалите 
да се ползват от 

адвокатска защита 

Период, за който са 
били прегледани 

декларации 

Асеновград 65 1-2 случая януари-  септември  
Балчик около 100 15 случая януари – август  
Благоевград 235 33 случая януари –август  
Ботевград няма данни няма данни няма данни 
1 Бургас  35 21 януари- юли  
4 Бургас  15 0 януари-май 
Бяла 101 3 януари-ноември 
1 Варна  205 58 април- юни 
3 Варна  128 25 1.06- 16.06.2003 
Велико Търново 58 единични януари-април 
Видин 65 8 януари-юли 
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Враца  12 няма данни януари-май 
Вършец 33 5 януари-ноември 
Габрово 101 няма данни   януари-март 
Горна Оряховица 38 единични януари-март 
Девня 168 21 януари –септември 
Димитровград 166 30 януари- юни 
1 Добрич  332 43 януари-август 
2 Добрич  54 3 януари-август 
Дупница 12 4 юни и  юли 
Елин Пелин 9 няма данни януари-февруари 
Ихтиман 49 1 януари-септември  
Исперих 9 0 януари-септември 
Казанлък 120 25 юли-октомври 
Карлово 12 1 април  
Карнобат 31 2 януари-октомври 
Кърджали 54 5 14.11-14.12.2003 
Кюстендил 32 10 януари-август  
Ловеч 105 няма данни януари-април 
Лом около 100 0 януари- май 
Монтана около 200 26 януари-юли 
Нови Пазар 117 няма данни януари – 

септември 
Павликени 37 единични януари - март 
Пазарджик 30 няма данни април-май 
1 Перник  15 1 юни 
Петрич 42 15 юли 
1 Плевен  около 85 няма данни януари-май 
2 Плевен  131 единични януари- май 
1 Пловдив  15 8 август 
3 Пловдив  16 6 септември  
4 Пловдив  няма данни няма данни няма данни 
6 Пловдив  53 9 1.10 - 20.12.2002  
Попово 32 8 януари-септември 
Провадия 148 3 януари-октомври 
Разград 3 0 януари-май 
1 Русе  18 1 юни 
2 Русе  327 8 януари-юни 
Самоков  18 2  
Сандански около 10 2 януари 
Свиленград 141 3 януари-декември 
Септември 35 1 януари-септември 
Силистра 241 19 януари-август 
Сливен 213 45 януари-юли 
Сливница 11 0 януари и февруари 
Сливо Поле 18 2 януари-октомври 
Смолян 32 7 януари-септември 
1 София няма данни няма данни няма данни 
2 София няма данни няма данни няма данни 
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3 София 155 10 6-13.10.2003 г. 
4 София няма данни няма данни няма данни 
6 София  14 2 12-17.09.2003 г. 
7 София  няма данни няма данни няма данни 
9 София  няма данни няма данни януари-март 
Стара Загора 207 23 януари-август 
Стражица 31 единични януари-март 
Троян 15 няма данни януари-април 
Трявна 10 няма данни януари-март 
Тутракан 26 5 януари-октомври 
Търговище 187 8 януари-юли 
Харманли 30 3 юли 2003 
Хасково 30 10 16.07-15.08.2003  
Шумен 585 25 януари-юли 
Ямбол 69 9 март-юни 

 
От всички 5791 прегледани декларации в различни РПУ в страната едва в 581 (10 

%) е декларирано желание от страна на задържаните да ползват адвокатска защита. При 
това, както бе подчертано по-горе, такава не е била получена за 24-часовото задържане на 
лицата въпреки желанието им. Тези данни доказват, че на практика на задържаните лица не 
се осигурява адвокатска запита от самото им задържане. 
 

В някои РПУ (Стара Загора, Благоевград и др.) дори при повдигнато обвинение 
служебен защитник се назначава, след като се уведоми председателя на съответната 
адвокатска колегия и той посочи адвокат, който да поеме служебната защита на 
обвиняемия. Адвокатските колегии най-често не предоставят списък с адвокати, които са 
заявили желание да оказват служебна защита на РПУ. Те обикновено предоставят списък на 
всички записани в адвокатската колегия адвокати. В някои случаи, дори да не се налага 
съгласуване на избора на защитник с председателя на адвокатската колегия,  
полицейският служител трябва да прозвънява поред на адвокати от списъка и да ги 
уведомява за случая, по който е поискана служебна защита. Така е възможно да бъдат 
уведомени няколко адвоката, докато един от тях се съгласи да поеме конкретната защита. 
Това беше посочено като проблем от РПУ, тъй като на съответния служител, който работи с 
обвиняемия в РПУ, се налага да отложи във времето конкретни следствени действия до 
наемането на защитник и това забавя като цяло времето на разследването на съответното 
престъпление. 
 
 

6.3.  Практика по спазване на правото на уведомяване на близки и 
роднини 

 
Незабавното уведомяване на роднини или близки за местонахождението на 

задържаното лице е друга мярка, която има превантивен ефект върху възможното 
нарушаване на неговите човешки права. За съжаление, подобно задължение не е записано в 
ЗМВР, въпреки многократните препоръки на местни и международни правозащитни 
организации, включително на Европейския комитет против изтезанията още сред първото му 
посещение в България през 1995 г.2

                                                 
2 Виж: Report to the Bulgarian Government on the Visit to Bulgaria Carried out by the European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 26 March to 7 April 
1995, Strasbourg, 6 March, 1997, §83. 

 
 

Уведомяването на роднини и близки бе едно от нещата, които изследователите на 
БХК успяха да проверят само в няколко подбрани РПУ на основата на данните, 
предоставени в декларациите, които задържаните подписват. Таблицата по-долу съдържа 
информация за броя на задържаните лица, които са пожелали, по сведения от техните 
декларации, да бъдат уведомени техните роднини или близки за тяхното задържане: 
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Уведомяване на близките за задържането в избрани РПУ 
 

 
РПУ 

Брой на 
задържаните, чийто 
декларации са били 

прегледани 

Брой на задържаните, 
пожелали да бъдат 
уведомени техните 

близки за задържането 

Период, за който 
са били 

прегледани 
декларации 

Балчик 100  12 януари – август 

Благоевград 235  108 януари –август 

Бяла 101  9 януари-ноември 

Велико Търново 58 1 януари-април 

Видин 65 17 януари-юли 

Вършец 33 4 януари-ноември 

Девня 168 28 януари-септември 

Димитровград 166 41 януари- юни 

1 Добрич 332 78 януари-август 

2 Добрич 54 8 януари-август 

Дупница 12 3 юни и юли 

Исперих 9 0 януари-септември 

Казанлък 120 27 юли-октомври 

Карнобат 31 3 януари-октомври 

Монтана 200 51 януари-юли 

1 Перник 15 2 юни 

Петрич 42 27 юли 

3 Пловдив 16 8 септември 

Провадия 148 13 януари-октомври 

Разград 3 0 януари-май 

2 Русе 327 27 януари-юни 

Септември 35 6 януари-септември 

Силистра 241 25 януари-август 

Сливен 213 12 януари-юли 

Сливо Поле 18 5 януари-октомври 

Смолян 32 9 януари-септември 
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3 София 155 14 6-13.10.2003 г. 

Стара Загора 207 1 януари-август 

Тутракан 26 7 януари-октомври 

Хасково 30 15 16.07-15.08.2003 

Шумен 585 36 януари-юли 

Общо: 3777 597  

 
Впечатлението от горната статистика е отново мрачно. Само около 16% от 

задържаните в избраните РПУ, които представляват една представителна извадка за 
системата, са пожелали в декларациите си контакт с роднини или близки. Делът на тези, 
които са получили такъв контакт вероятно е още по-нисък. Това означава, че една голяма 
част от задържаните са оставени сами с полицейските органи в първите, най-рискови часове 
на тяхното задържане с всички произтичащи от това негативни последици. 
 
 

6.4. Практика по спазване на правото на медицински преглед 
 

Осигуряването на медицинско обслужване на задържаните на основание чл. 70 
ЗМВР лица не е нормативно уредено в българското законодателство. Непосредствено след 
отвеждането в полицейския арест, често се налага на задържаните да се окаже спешна 
медицинска помощ. В други случаи решаваща за извършването на профилактичен преглед е 
преценката на полицейските служители, за да бъде установено дали лицето може да прекара 
известен период от време в полицейски арест без риск от рязко влошаване на здравето. В 
няколко от посетените РПУ бе съобщено, че ако след извършен преглед лекарят прецени, че 
задържането ще е опасно за здравето на лицето, служителите се съобразяват със 
становището и не задържат лицето.    
 

При изследването на механизма, по който се извършва медицинското обслужване 
след задържане, не бе установена единна практика. След приключване на дейността по 
проекта може да бъде направено обобщението, че различията варират от задължителни 
прегледи на всички задържани лица преди и след задържането до търсене на услугите на 
Центровете за спешна медицинска помощ само в случаи на ясни следи от побой или при 
видими на пръв поглед здравословни проблеми на задържаното лице.  
 

С въвеждането на Декларацията за правата на задържаните лица през март 2002 г. 
проблемите, които стояха пред медицинското обслужване в полицейските арести не бяха 
решени. Текстът на т. 2 от декларацията гласи:  

“Декларирам, че имам/нямам здравословни проблеми изразяващи се в 
................................, които налагат консултация с лекар.” 

Следващата т. 3 гласи:  
“Декларирам, че желая/не желая медицински преглед от лекар по мой избор и за 

моя сметка.”  
 

С текста на т. 2 задържаното лице може само да декларира наличието на 
здравословен проблем и да опише вида на заболяването или симптомите. Дори да не 
направи описание на заболяването си обаче, от текста на т. 2 се подразбира, че лицето 
може да прецени, че  проблемът налага консултация с лекар.  
 

С текста на т. 3 задържаното лице не само че декларира, че желае медицински 
преглед, но също така декларира, че иска да му бъде направен преглед от лекар по негов 
избор и за негова сметка, т.е. то би трябвало да има предвид конкретен лекар или да му се 
предостави възможността да избере такъв, на който след това и да заплати за извършения 
преглед. Така формулиран, текстът по никакъв начин не насърчава задържаните лица, дори 
когато имат здравословен проблем, да искат да бъдат прегледани. Само в няколко от 
посетените РПУ служителите съобщиха, че са осъществили контакти с общопрактикуващи 
лекари по конкретно искане на задържаните лица. Текстът на т. 3 създава редица проблеми 
и на полицейските служители. В случаи на по-голям брой задържания, за избягване на 
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проблемите, до които може да доведе желанието на задържаните лица за медицински 
преглед, най-често полицейските служители или сами попълват декларациите и дават на 
лицето само да се подпише отдолу, или попълването на декларациите от задържаните лица се 
извършва под диктовка на служителите.  
 

Никъде в образеца на декларацията с изключение на мястото, оставено за подпис, 
не е посочено, че тя трябва да се попълни лично от задържаното лице. Поради това при 
прегледа на декларациите в повечето от посетените РПУ изследователите констатираха, че 
голяма част от тях бяха попълнени еднотипно. Вместо изписване на посочената дума, в 
оставеното за целта място в няколко поредни декларации на лица, които са били задържани 
едновременно, е вписано най-често “не” с един и същ почерк. 
 

Според проверените декларации, относителният дял на задържаните лица, които 
декларират, че имат здравословни проблеми и желаят медицински преглед при поставените 
в декларацията условия варира в различните РПУ от нула до 20 %. Изключение правят само 
РПУ в гр. Лом, където от 127 задържани 99 са пожелали да бъдат прегледани и две РПУ в 
областни градове, където, според твърдения на служителите, процентът на желаещите 
преглед достига от 40 до 80 %. Тези твърдения обаче не се потвърдиха при проверката на 
декларациите. В случаите, когато относителният дял на задържаните лица, пожелали да им 
бъде извършен преглед е по-голям, очевидно става въпрос за неразбиране от страна на 
задържаните, че трябва да повикат личния си лекар или да заплатят за прегледа, или за 
нежелание от страна на служителите да разясняват на задържаните условията, при които 
може да им бъде извършен преглед. При интервюиране на лишени от свобода за начина, по 
който са били приканвани да попълнят декларации, бяха съобщени и противоположни случаи 
– първо полицейският служител пита дали задържаното лице има пари да плати на лекар за 
преглед и при отрицателен отговор му нарежда да пише, че след като няма пари не може да 
иска да бъде прегледан. В няколко от прегледаните декларации действително задържаните 
лица бяха записали вместо желая/не желая - “нямам пари”.        
 

В около една пета от посетените РПУ непосредствено след задържането на всички 
задържани лица се извършва медицински преглед. Това е характерно за РПУ в по-малки 
населени места с по-малък брой задържания, каквито са Бяла, Горна Оряховица, Елин 
Пелин, Дупница, Исперих, Павликени, Попово, Самоков, Септември, Сливо поле, Стражица, 
Троян, Харманли, Свиленград, но и за три от областните центрове – Благоевград, Силистра и 
Смолян. В няколко от тези РПУ преглед на лицата се извършва и при освобождаване.  
 

В двете РПУ в гр. Русе, въпреки големия брой задържания, е възприета следната 
практика: За всяко задържано лице, независимо от това дали е заявило здравословни 
проблеми или не, се уведомява фелдшер, който посещава РПУ, преглежда лицето при 
постъпването му и при освобождаването му и издава документ за прегледа. Прегледът и 
заключението от него се записват в справка за предварителен медицински преглед, в която 
се отразява премереното кръвно налягане, общ статус, наранявания, дата и час на 
прегледа, подпис и печат от фелдшера и подпис на задържаното лице. В справката са 
включени само 2 реквизита – сегашно състояние и заключение. Така фелдшерът дава 
заключение дали съответното лице може да бъде задържано в РПУ. Тези две справки – преди 
задържането и преди освобождаването – се прилагат към заповедта за задържане, 
декларацията, протокол от обиск и се съхраняват в деловодството. 
 

В другите посетени РПУ преглед се извършва, само когато това се налага от 
здравословното състояние на лицето. Конкретният механизъм, който е възприет от 
полицейските служители за  извършването на преглед, най-често се свежда до търсене на 
услугите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). По този начин се извършват 
прегледи в 70 % от посетените РПУ. В останалите РПУ прегледи се извършват, както следва: 
- от лекар на щат към РДВР или от фелдшер към следствения арест, като само в 

извънработно време се търсят услугите на ЦСМП (около 12 РПУ);  
- от лекар от диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), който идва на място или 

задържаните лица се отвеждат в най-близкия център; 
- от специалисти от МВР-болница (Горна Оряховица, 2 РПУ София);  
- от общопрактикуващи лекари - само в няколко РПУ част от прегледите се извършват от 

общопрактикуващи лекари. В други 14 РПУ са отбелязани единични прегледи на 
задържани лица, но в хода на изследването не бе уточнено дали това са лични лекари 
на задържаните лица или използването на услугите им се извършва срещу заплащане;  

- от частна клиника, с която РПУ е сключило договор (Лом). 
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Най-често разпространената практика да се ползват услугите на ЦСМП в някои от 

посетените РПУ бе довела до откази или несъгласие на екипите да извършват прегледи на 
задържани лица. Това те аргументираха с обстоятелството, че трябва да извършват 
прегледи, които в по-голямата си част не са спешни. Предвид на това, при обсъждането на 
проекта на Инструкция № I-167, представителите на БХК направиха следното предложение 
до Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика към МВР за 
механизма за осигуряване на медицинско обслужване на задържаните по ЗМВР лица:  

1. При всяко задържане РПУ осъществява контакт с общопрактикуващ лекар (ОПЛ) 
от територията на общината, който осъществява прегледа като неотложен (по смисъла на 
НРД) в рамките на 1 час. 

2. Изключително и само в случаите на спешни или животозастрашаващи състояния 
се известява центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) от ОПЛ или РПУ. 
 

Предимствата на предложения вариант бяха, че той се вместваше в 
съществуващата нормативна база и се финансираше от държавния бюджет за спешните 
случаи и от НЗОК - за неотложните. Заедно с това предлаганата схема отговаряше на 
изискванията за  преглед от независимо медицинско лице и беше приложима в големи 
мащаби. В крайна сметка предложението не бе възприето и в текста на инструкцията не бе 
упоменат конкретен механизъм за медицинско обслужване на задържаните лица.   
 

При прегледа на документацията, свързана с извършения медицински преглед, се 
оказа, че не е възможно да се проследи дали ако задържаното лице декларира, че желае 
медицински преглед, такъв преглед действително е извършен. Причината за това е, че не 
във всички случаи документът от извършения преглед се съхранява в РПУ. По сведения на 
интервюираните служители, след извършването на преглед документът (най-често фиш, 
издаден от ЦСМП) се прилага към преписката. Само в една пета от посетените РПУ във 
всички случаи на извършване на преглед, копие от документа е прикрепено към заповедта 
за задържане и декларацията. Например в РПУ – Карнобат в папката “Заповеди за 
полицейско задържане” към всяка една заповед е приложен или фиш от ЦСМП или бележка, 
на която е написано “Днес..............извърших преглед на....................... Клинично здрав. Може 
да бъде задържан за 24 часа.” 
 

В около една четвърт от посетените РПУ копие от документа за медицински преглед 
не се прилага към заповедите и декларациите. Това в най-голяма степен е характерно за 
РПУ в големи градове, които извършват голям брой задържания и където относителният дял 
на извършените медицински прегледи спрямо общия брой на задържаните лица е 
изключително малък. Илюстративна в това отношение е практиката на РПУ към СДВР: 
 

В Първо РПУ при извършване на преглед лекарите издават документ, който се 
прилага единствено към преписката и копие не остава в РПУ. В книгата за постъпилите и 
освободените, в графата за здравословно състояние на задържания, се записва “добро”, 
“пиян”, “силно алкохолно опиянение” или “наркотично зависим”. 
 
  Във Второ РПУ комплексното медицинско обслужване се осъществява в МВР 
болница, а при спешни случаи – най-често по повод на задържане на наркомани, от Центъра 
за спешна медицинска помощ. Служителите са инструктирани да  отведат задържания в 
болница, дори против желанието му, за да бъде описано здравословното състояние към 
времето на задържането. Резултатите от извършения медицински преглед на задържаните 
лица се вписват в медицинска бележка, която се прилага към  преписката.  
 

В Трето РПУ медицински преглед се извършва на задържаните, които изрично са 
поискали това или когато задържаните лица са наркомани, или имат явни следи от насилие 
по тялото. Ако задържаното лице иска да го прегледа личният му лекар, такава възможност 
му се предоставя, като дежурен служител се обажда на лекаря. Обикновено обаче 
задържаните знаят, че трябва да заплатят за този преглед и затова не го желаят. Голяма част 
от задържаните лица също така не са здравноосигурени и нямат личен лекар. За наркомани 
медицински прегледи се извършват на място в РПУ от лекари от ЦСМП. Ако лекар от ЦСМП 
препоръча консултация със специалист или хоспитализация, задържаният се отвежда в МВР 
болница. При всеки преглед се изготвя фиш от медицински преглед, но той не се прилага към 
декларацията и заповедта за задържане. 
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В Шесто РПУ медицински преглед може да бъде извършен или когато задържаното 
или доведено лице има видими следи от насилие, или когато само пожелае да бъде 
прегледано. Най-често лицата се водят за преглед в ИСМП “Пирогов”. След прегледа копие от 
медицинския документ се прикрепя към заповедта за задържане, която върви с преписката. 
Случвало се е при преглед в “Пирогов” да се дават направления за преглед при специалисти. 
В такива случаи най-често задържаните лица се водят в ИСУЛ. Медицинският преглед се 
регистрира само в документ, който се издава от лекаря, извършил прегледа. Такива 
документи се прилагат само в преписката. 
 

В Седмо РПУ при изрично декларирано желание от страна на задържаното лице да 
бъде прегледано от лекар, то се води в ДКЦ, който е на 100 м. от полицейското управление 
или лекар оттам посещава управлението. Според служителите в РПУ се поддържат много 
добри взаимоотношения с лекарите там. Особено при задържане на лица с наркоманна 
зависимост, лекарите от ДКЦ ги преглеждат по 2-3 пъти на нощ. Ако задържаните лица имат 
постоянно лечение или терапия с определен медикамент, те съобщават това на дежурен 
служител и той информира роднините на задържания да донесат съответния медикамент в 
РПУ. До момента е нямало случай на задържано лице, което да е поискало да бъде 
прегледано от личния си лекар, но в РПУ имат готовност да се обадят на личен лекар, ако 
това бъде поискано. Медицинският преглед се регистрира винаги в медицински документ, но 
такива не бяха открити в деловодството, прикрепени към заповедите и декларациите, защото 
те се прикрепяли към преписката и един екземпляр се давал на задържания. 
 

В Девето РПУ няма възможност за осигуряване на преглед на задържаното лице от 
лекар по негов избор и за негова сметка. Медицински преглед се извършва от лекари от 
ЦСМП или от лекар в МБАЛ, като дежурният служител транспортира лицето до нея. Документът 
от медицински преглед се прикрепя към преписката на задържаното лице. 
 

В книгата за задържани лица е предвидена отделна графа, в която се вписва 
информация за здравословното състояние на лицето при задържането. Тази графа най-често 
се попълва от полицейски служители, които сами извършват преценка на здравословното 
състояние. След обнародването в Държавен вестник на Инструкция I-167 в РПУ се въведе 
отделно “Книга за медицински прегледи на задържаните лица”, с помощта на която, въпреки 
липсата на медицински документи, би могло да се проследи каква част от задържаните лица 
биват преглеждани от лекар. В отделните графи за всяко прегледано лице се вписва номерът 
на заповедта за задържане, точният час на извършване на прегледа, резултатът от прегледа 
при задържане или по време на пребиваването на лицето в структурното звено на МВР. 
Отказът на лицето да бъде прегледано се документира в отделна графа.  
 
 
 

7. Служители на МВР 
 

В изследването си БХК се спря и на условията за работа на служителите на МВР, 
изхождайки от презумпцията, че те донякъде обуславят взаимоотношенията между тях и 
задържаните лица и влияят на условията, при които последните се задържат. Във въпросника 
за посещенията в РПУ на условията на работа на служителите на МВР бе отделено специално 
място. 
 
 

7.1. Материални условия на труд 
 

Състоянието на помещенията на служителите в повечето РПУ в страната е лошо. В 
РПУ в Благоевград, Дупница, Харманли, Петрич и 4 РПУ в София в стаи с големина 12 кв. м. 
работят по трима или четирима служители. В 3-то РПУ в Пловдив се налага 10 служители да 
работят в една стая. Помещенията са обзаведени само с бюра, телефони, столове и 
шкафове. Стаите не са ремонтирани повече от 10 години, като се правят само козметични 
ремонти през 3-4 години. 
 

В повечето управления няма достатъчно компютри и дори пишещи машини. По-
голяма част от компютрите, които изследователите на БХК видяха в полицейските 
управления, бяха закупени с лични средства на служителите. МВР оборудва с компютри 
само паспортните служби и деловодствата в управленията.  



 44 

 
В повечето полицейски управления липсват помещения за разпознаване на 

заподозрени и за разпит. Все още някои от дознателите са настанени по двама в стая, което 
затруднява работата им.  
 

Друг голям проблем в работата на полицейските служители е амортизираният 
автомобилен парк в много от полицейските управления в страната, както и ниският лимит за 
гориво. Повечето управления набавят нужните си автомобили чрез дарения. В гр. Лом 
например, при проверка на РДВР от 22.04.2003 г. е установено, че патрулната кола на РПУ 
в Лом е в окаяно състояние: стъклото на вратата на шофьорското място пада непрекъснато, 
кабели висят от арматурното табло и като цяло автомобилът представлява опасност за 
живота и здравето на служителите. В по-голяма част от полицейските управления е въведен 
месечен лимит на горивото на служебните автомобили, който обикновено е между 30 и 100 
литра на автомобил на месец.  
 
 

7.2. Мотивация на персонала 
 

Изследователите на БХК забелязаха, че служителите в полицейските управления в 
по-малките населени места за сравнително доволни от заплащането си, докато служителите в 
големите градове се оплакват, че заплащането им не е адекватно на положения труд и 
риска, свързан с професията им. Извънредният труд почти никъде не се заплаща, а се 
компенсира с допълнителна почивка.  
 

Служителите в РПУ изразиха мнение, че сегашната система на заплащане, при която 
независимо от извършената работа служителите получават еднакви заплати, не успява да ги 
мотивира за извънредна работа. Има нужда от създаването на по-ефективен механизъм за 
мотивация на работещите в системата на полицията. Засега той се изразява единствено в 
изразяване на благодарност, похвала, повишаване в звание или длъжност и малка 
предметна награда.  
 
 

7.3. Обучение 
 

Обучение на служители по програми, одобрени от МВР, се провежда в почти всички 
РПУ в България. Обучението е тематично и се извършва по сектори, групи и направления в 
управленията. Обикновено служители от РДВР обучават офицерите от управленията в 
страната и след това офицерите обучават останалите си колеги. В почти всички управления 
се канят външни лектори: лекари, съдии, прокурори, лидери от квартали с преобладаващо 
ромско население и т.н., които изнасят беседи, лекции и дискусии на служителите.  
 

В някои РПУ се провежда допълнително обучение, извън определеното от МВР. 
Подобна положителна практика има в Казанлък, където с  външно финансиране се обучават 
служители за работа с неправителствени огранизации. В Павликени двама служители са 
завършили курсове по ромски език през 2003 г.  
 

В 1 РПУ в Перник обучението за 2003 г. се извършва по план, който включва 48 
часа теоретична подготовка. В програмата се включва гледане на филм от Комитета за 
предотвратяване на изтезанията, лекции и казуси относно права на човека и задържането. 
Показани са лекции, подготвени от психоложката на отдел “Човешки ресурси” в РДВР за 
“Права на човека и полицейска практика”, “Основни права и свободи на човешката 
личност”, “Задържане на лице”, “Използване на физическа сила, помощни средства”, 
“Употреба на оръжие”, “Провеждане на разпит” и др. За обученията се канят прокурори от 
районна прокуратура (основно председателят й), заместник-председател на Окръжен съд и 
председателят на Окръжен съд, психолози. Те предимно участват в разясняване на нови 
законови разпоредби и механизми в работата на дознателите. Освен това се провеждат 
през ден срещи с прокурори и те подпомагат дейността на дознателите. Като показател за 
подобряване ефективността на работата на дознателите началникът на 1 РПУ – гр. Перник 
посочи, че ако за 2001 г. върнатите от съда дознания са били 50 % от образуваните, за 2002 
г. те са 14 %, а за първото шестмесечие на 2003 г. са около 10 %. 
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От Дирекция “Човешки ресурси” към МВР, с писмо # K-951 от 9.02.2004 година, бе 
предоставен следния текст, който подробно описва обучението и професионалната 
подготовка, която се провежда в централните и регионални звена на МВР:  
 

“Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите на МВР 
се организира и провежда съгласно чл. 215 от ЗМВР и чл. 157 до чл. 172 от Правилника за 
прилагане на ЗМВР. Цитираните членове касаят предимно провеждането на 
професионалната подготовка с откъсване от работа, в което се включва първоначална 
професионална подготовка, професионална преквалификация, повишаване на 
професионалната квалификация, професионална специализация в учебните заведения на 
МВР, в обучаващите институции извън МВР и в чужбина.  
 

За обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите в 
учебните заведения на МВР ежегодно се изготвя План-график, утвърден от Главния секретар 
на МВР. По утвърдения за учебната 2002/2003 г. план-график са обучени около 6000 
служители. При необходимост или по конкретни програми, финансирани от външни 
институции, се провеждат извънредни курсове и по такива през цитираната учебна година са 
обучени повече от 500 служители.  
 

Извън професионалната подготовка с откъсване от работа, всяко структурно звено 
на МВР провежда професионална подготовка без откъсване от работа, регламентирана от чл. 
169, ал. 2 и чл. 170 от Правилника за прилагане на ЗМВР и от Инструкция I-9/15.01.2001 г.  
 

Професионалната подготовка без откъсване от работа включва: 
 

- специална практическа подготовка, която включва теоретични и практически 
занимания не по-малко от 4 часа месечно;  

- физическа подготовка, която се провежда не по-малко от 2 часа седмично в работно 
време и 2 часа извън работно време; 

- бойно-приложна техника; 
- стрелкова подготовка, в съответствие с “Ръководство по стрелкова подготовка на 

служители на МВР.” 
 

Ежегодно всяко структурно звено на МВР изготвя годишен тематичен план за 
провеждане на професионална подготовка без откъсване от работа на служителите за 
следващата календарна година, който се утвърждава със заповед на директорите на звената 
по чл. 9 от ЗМВР. Тематиката и хорариума на професионалната подготовка без откъсване от 
работа се определя съобразно приоритетите на дейността по направления и линии на работа, 
нивото на подготовката на служителите и особеностите на оперативната обстановка. 
Обичайно е при провеждането на професионалната подготовка без откъсване от работа да се 
използват за изнасяне на лекции служители от структурното звено с по-богат опит, но често се 
използват и външни лектори от учебните заведения на МВР, организират се срещи с 
прокурори, съдии и психолози, както и със служители от научноизследователските и научно-
приложните институти на МВР по конкретна проблематика. 
 

По проблематиката на защита правата на човека с участието на служители на МВР 
(преподаватели и представители на Дирекция “Човешки ресурси” и Института по психология) 
по програми на АСЕТ са изготвяни учебни помагала, които служат както за професионалната 
подготовка без откъсване от работа, така и при обучението в учебните заведения на 
министерството.  
 

От тази учебна година в учебните заведения на МВР са организирани курсове на 
тема “Полицията в близост до обществото” (5-дневни). Във всяка учебна програма и 
тематичен план за курс в учебните заведения на МВР е включена тематика за защита 
правата на човека.  
 

Стремежът на преподавателите и на специалистите, които се занимават с 
изготвянето на учебните програми, е проблематиката по защита правата на човека да стане 
водещ мотив в поведението на служителите, които да осъзнават функцията на 
министерството в услуга на обществото. ”3

                                                 
3 Писмо на Дирекция “Човешки ресурси” на МВР до БХК, с изходящ номер К-951/9.02.2004 г.  
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8. Заключение и препоръки 
 

Системата на полицейската дейност в България претърпя сериозни реформи в 
условията на демократичния преход. Те обхванаха нейната цялостна роля в българското 
общество, включително спазването и защитата на човешките права. Целта на тази реформа 
е доближаването на полицията до обществото и превръщането й от репресивно оръдие на 
властта в орган, чийто основен фокус е защитата на индивидуалните права в хармония с 
обществения интерес. Един от основните жалони по пътя на тази реформа е приемането 
през юли 2003 г. на  Инструкция I-167, с която се въвеждат някои превантивни мерки срещу 
произволните задържания и свръхупотребата на физическа сила, помощни средства и 
огнестрелно оръжие по време и в първите часове на задържането. Тези, както и другите 
мерки, свързани със създаването на вътрешноведомствени структурни звена, свързани със 
спазването на човешките права и обучението в тази насока на полицейските служители, 
през последните години дадоха видими положителни резултати. 
 

Пътят на реформата в системата на българската полиция обаче не е извървян 
докрай. Той трябва да продължи както в сферите, в които е вече започнал, така и в онези от 
тях, които се оказаха най-резистентни към реформиране. В този процес трябва да бъдат 
включени не само структурите на Министерството на вътрешните работи, но и другите 
компетентни държавни институции. 
 

За да продължи реформирането и хуманизирането на дейността на българската 
полиция, Български хелзинкски комитет отправя следните препоръки към правителството и 
другите институции в България: 

1. За разследване на жалби на граждани от действия на полицейски служители 
следва да бъде създадена независима комисия с участието на граждани и 
неправителствени организации, на която да бъдат предоставени адекватни 
правомощия за разследване и която да има право да отправя препоръки за 
вземане на наказателни и дисциплинарни мерки. 

2. Изтезанието така, както е дефинирано в Конвенцията на ООН за изтезанията, да 
бъде въведено като състав в Наказателния кодекс и да бъдат предвидени 
подходящи тежки наказания, които да имат ефективен превантивен ефект. 

3. Българското законодателство да предвиди отговорност за началника на РПУ, 
когато се докаже, че гражданин е задържан в него в добро физическо състояние, а 
е излязъл с телесни повреди, при което не е установена причината за тяхното 
получаване и не са наказани евентуалните виновници. 

4. Законовата уредба за употребата на огнестрелно оръжие от полицейските 
служители да бъде основно ревизирана. Възможностите за неговата употреба 
следва да бъдат значително стеснени в съответствие с международните стандарти, 
а всички съмнения за свръхупотреба на смъртоносно оръжие – внимателно и 
обстойно разследвани. 

5. Правото на задържаното лице да уведоми близките си или трети лица по свой 
избор за факта и мястото на своето задържане още от момента на задържането да 
бъде регламентирано със закон и гаратнирано ефективно на практика. 

6. Правото на задържаното лице да бъде уведомено за причините на своето 
задържане на разбираем за него/нея език да бъде регламентирано със закон и 
гарантирано ефективно на практика. 

7. Българското законодателство да установи адекватна система за ефективна правна 
помощ на обвиняемите, които не могат да си осигурят адвокат поради бедност 
още от момента на задържането или на предявяването на обвинение. Тази 
система не бива да допуска задържани лица да участвуват в досъдебото 
производство на всичките му етапи без ефективен адвокат. 

8. Достъпът до медицинска помощ още от момента на задържане да се гарантира 
чрез подходящ избор от задържаното лице на общопрактикуващ лекар, който да 
има възможност да извършва прегледи насаме и в съответствие с действащите 
нормативи. Законодателството следва да предвиди по-голяма тежест на 
произведените в резултат на подобен преглед документи. 

9. Законодателството да регламентира в детайли процедурите за провеждане на 
разпити и други следствени действия в съответствие с изискванията на 
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Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията. Да се въведе 
електронно записване на всички полицейски разпити и съхраняване на записите 
най-малко до приключване на наказателното производство. 

10. Документацията и практиката по задържането да се унифицира и да се следи за 
изпълнението на съответните нормативни актове.  Воденето на книгите за 
доведени лица, които в някои РПУ все още се водят паралелно с книгите за 
задържани лица, следва незабавно да бъде преустановено. 

11. Оборудването на помещенията за задържане да бъде в къси срокове приведено в 
съответствие с изискванията на Инструкция I-167. Клетките, монтирани вътре в 
помещенията за задържане, трябва да бъдат премахнати. 

12. В системата на обучение на полицейските служители правата на човека да бъдат 
застъпени по подходящ като време и методика начин. 

13. Да бъдат подобрени материалните условия на работа на полицейските служители и 
да бъде въведено подходящо стимулиране за онези от тях, които са се отличили в 
спазването на правата на човека. 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ВЪПРОСНИК НА БХК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РПУ 

 
 
 
І. ОБЩИ ДАННИ 
1. Название, адрес и телефон на управлението 
2. Дата на посещение и име на лицето, извършило посещенията. 
3. Име на началника.  
4. Състояние на сградата – година на построяване, последен ремонт, общ вид. 
5. Брой и социален профил на населението в обслужвания от управлението район. 
6. На колко души от обслужвания район се пада един полицейски служител? 
7. Използва ли се РПУ за изтърпяване на наказания по УБДХ и като заведение за 

отрезвяване? 
8. Брой полицейски участъци и приемни към РПУ. 
 
II. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАДЪРЖАНЕТО  
9. Брой на заведените заповеди за задържане от началото на 2003 г. според водения 

регистър /ППЗМВР чл. 54, ал. 5/. Отбелязан ли е точният час на задържане? 
10. Брой на лицата, вписани в Книга на лицата, посетили РПУ от началото на 2003 г.  
11. Брой на: 

- конвойните задачи 
- принудителни водения 
- оказани съдействия на други институции /Горско, Енерго, Съдия-изпълнител и др./ 

12. Кога на задържания се връчва заповедта за задържане, непосредствено след 
задържането и изготвянето на заповедта или при освобождаване? 

13. Брой на лицата, вписани в Книга за задържаните лица от началото на 2003 г.   
14. Брой на декларациите, попълнени от задържаните. Приложени ли са към заповедите за 

задържане? Бележки след прегледа на заповедите и декларациите. 
15. В каква част от случаите задържаните отказват да подпишат декларацията, причини за 

отказите. 
16. Как на практика се осигурява достъп до адвокатска защита при изявено желание на 

задържания за това? /т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА/? 
17. Разполага ли РПУ със списък на адвокати /служебни защитници/ и колко хонорара са 

изплатени от РПУ? 
18. Как на практика се осигурява достъп до медицинско лице при декларирани 

здравословни проблеми и желание за медицински преглед от лекар по избор на 
задържания и за негова сметка? 

19. Как на практика се осъществява уведомяване за задържането на член от семейството 
или друго заинтересовано лице при изявено желание за това от страна на задържания? 
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20. Колко са случаите на задържане на лица, които не владеят български език, разполагали 
ли са с преводач при попълване на декларацията и при комуникация с полицейските 
служители? 

 
20. Осигуряване на достъп до консулски служби и начин на комуникация с тях. 
21. Действия на служителите при задържане на малолетни и непълнолетни.                                                       
22. Отчита ли се общата продължителността на задържането? Къде се вписва? 
23.  Дава ли се възможност на задържаното лице да обжалва задържането по време на 

самото задържане и как е уредено това – разполага ли полицейското управление с адрес 
и телефон на съда? 

24. Дава ли се възможност на задържаното лице да подаде жалба срещу действия на 
полицейски служители по време на задържането или след това? Разполага ли 
полицейското управление с адрес и телефон на /Военна/ прокуратура? 

25. Регистрират ли се исканията да се подаде сигнал до Военна прокуратура или други 
институции, брой на регистрираните искания? 

26. В колко от случаите след 24-часовото полицейско задържане разследващият орган 
постановява 24-часово задържане до довеждане на обвиняемия в съда?  

27. В колко от случаите след 24-часовото полицейско задържане прокурор постановява 72-
часово задържане до довеждане на обвиняемия в съда? 

28. Къде се осъществява задържането след 24-часовото полицейско задържане? 
29. Отчита ли се отделно времето на престой в помещение за изолация или имобилизация 

чрез помощни средства /белезници/? 
30. Преглед на наличната документация за употреба на физическа сила, помощни средства 

и оръжие. 
31. Къде се описват личните вещи на задържания преди настаняването в килията? Има ли 

специален шкаф за съхранение на вещи? Кой нормативен документ изброява личните 
вещи за изземване /колан, връзки за обувки, остри предмети/? Кой извършва обиск на 
задържаните жени? 

32. Местоположение на помещението за задържане /виждат ли се задържаните от 
служителите и от граждани, които влизат в РПУ/? 

33. Описание на помещението за задържане – размери, капацитет, оборудване, достъп да 
естествена и /или/ изкуствена светлина. 

34. Описание на допълнителния инвентар, който се използва от служителите – камера за 
наблюдение, релса за задържане и др.  

35. Максимален брой на лицата, задържани в помещението за изолация в едно и също 
време – отбелязва ли се колко души съжителстват в помещението? 

36. Начин на уведомяване на лицето за причината за задържане, включително в случаи, 
когато не знае български. 

37. Как се осигурява възможност на имобилизираните и изолираните до санитарен възел 
при изрично изявено желание?  

38. Достъпност на средства за поддържане на хигиената (сапуни, кърпи и др.) 
39. Състояние и хигиена на постелното бельо (колко често се пере, какво е състоянието на 

чаршафите, одеялата, възглавниците, и пр). Възможност да се осигуряват дрехи или 
обувки, когато задържаният не разполага с такива.  

 
III. ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
40. Кой и кога извършва криминалистическа регистрация на лица, извършили 

престъпление? 
41. Къде се отчита продължителността на всеки разпит, както и паузите между отделните 

разпити? Води ли се общ регистър? 
 
42. Къде се вписва кой е водил разпитът и къде се е провел разпитът? 
43. Описание на условията за водене на разпити. 
44. Води ли се отделен регистър на произшествията – бягства, опити за бягства, буйство и 

др.? 
  
ІV. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
45. Механизъм на медицинското обслужване при различните случаи (включително, когато е 

нужна помощ от специалист, спешна медицинска помощ, специално наблюдение при 
определени заболявания, бременност и пр.). 

46. Къде се регистрира медицинският преглед, когато такъв е направен след задържането?  
47. Наличност на лекарства. 
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V. ХРАНЕНЕ 
48. Парична норма на хранене (към определена периодичност, за предпочитане на ден) и 

дневен оклад. 
49. Начин на изготвяне и доставяне на храната. Приемане на храна от роднини и близки. 
 
VI. СЛУЖИТЕЛИ 
50. Общ брой на работещите в РПУ и разпределение по категории, наличие на 
недокомплект? 
51. Текучество. 
52. Състояние на помещенията за служителите, включително за нощуване. Състояние на 
автомобилния парк. 
53. Оценка на резултатите от дейността на служителите /включително ОР/, заплащане на 

труда и удовлетвореност от заплащането. 
54. Обучение на служители – колко са били обхванати, на какво са били обучавани? 
55. Организиране на дейности, свързани с почивката на служителите.        
 
VІI. ДОКУМЕНТИ - СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪРЖАНЕТО 
56. Видове документи, които се водят в заведението и начин на съхраняване. 
57. Съответствие на броя и типа водени документи с приложимите нормативни актове. 
58. Документи за инспекции и други проверки – наличност, описание на броя на 

проверките и направените препоръки. Къде се съхраняват? 
 
VIII. ДАРЕНИЯ 
59. Брой, вид и обща стойност на получените дарения /за 2002 и от началото на 2003 г./ 
60. Има ли случаи на отказ на предложено дарение и ако да по какви причини? 
  
IX. ДИСЦИПЛИНА И НАКАЗАНИЯ 
61. Брой на подадените жалби от граждани за 2002 г. и от началото на 2003 г. Коментар на 
жалбите. 
62. Брой на наложените наказания на служители за 2002 г. и от началото на 2003 г., 
причини за наказанията. 
 
63. Съществува ли дискриминация по отношение на задържани лица от малцинствен 
произход или по отношение на други категории лица? 
 
IХ. ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И ТЯХНАТА ЗАЩИТА 
64. Изтезания, малтретиране и други форми на унизително отнасяне и наказание 
(включително сексуални злоупотреби и устни оскърбления). 
65. Насилия и злоупотреби между задържаните в помещението за изолация и действия в 
такива случаи.  
66. Нарушения на нормативната уредба, свързана с РПУ. 
67. Разполага ли РПУ със ЗМВР, НК, НПК, ЕКПЧ и др., къде се съхраняват и имат ли 
задържаните и служителите достъп до тях? 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 
 

КПИ (Комитет за предотвратяване на изтезанията): Извадки от 12-ти общ доклад 
 
 
НЯКОИ ПРОМЕНИ В СТАНДАРТИТЕ НА КПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ЗАДЪРЖАНЕ 
 
 
32. Измина вече повече от десетилетие, откакто КПИ издаде Втория общ доклад, 
дефиниращ някои от ключовите за Комитета въпроси във връзка с полицейското задържане. 
За този период Комитетът осъществи над сто посещения, а броят на страните, подписали 
Конвенцията на практика беше удвоен. Естествено, през годините стандартите на КПИ по 
отношение на полицейското задържане претърпяха развитие с оглед на нововъзникналите 
проблеми и ситуации, както и натрупания опит. Прилагайки същия подход по отношение на 
лишаването от свобода, използван в 11-тия Общ доклад, КПИ посвещава 12-тия Общ доклад 
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на различните проблеми, свързани с полицейското задържане, които илюстрират промените 
в дефинираните от КПИ стандарти. 
 
33. От изключителна важност за нормалното функциониране на обществото са 
правомощията на полицията да арестува, да задържа временно и да разпитва лицата, 
заподозрени в извършването на престъпления, както и други категории лица. Тези 
правомощия обаче изначално предполагат опасност от отправяне на заплахи, както и от 
форми на проявено физическо малтретиране. Основната задача на КПИ е да търси начини 
този риск да бъде сведен до абсолютния минимум, без това да възпрепятства полицията при 
изпълнението на нейните задължения. Обнадеждаващи са наблюдаваните в някои страни 
промени във връзка с полицейското задържане; заедно с това обаче, проучванията на КПИ 
често доказват нуждата от постоянна бдителност по отношение на тези проблеми. 
 
34. Разпитът на заподозрени представлява специфична задача, която изисква 
специализирано обучение, ако целта е тя да бъде успешно изпълнена. Преди всичко, трябва 
да се посочи ясно целта на разпита: а именно, да се придобие точна информация, която да 
послужи при разкриването на истината относно разследвания случай, а не да се получи 
самопризнание от някого, когото полицаите, водещи разпита, предварително смятат за 
виновен. Заедно с осигуряването на специализирано обучение,  с цел да се гарантира 
придържането на представителите на правоприлагащите органи към горепосочената цел, 
съставянето на правилник за процедиране при разпита на заподозрения може да бъде от 
изключителна полза.          
 
35. През годините представители на КПИ говориха със значителен брой задържани от 
различни държави, които предявяваха обосновани оплаквания за проявено спрямо тях 
физическо малтретиране или отправени заплахи от страна на полицейски служители, 
опитващи се да получат самопризнания в процеса на разпита. Пределно ясно е, че една 
наказателно-правна система, която поставя на преден план самопризнанието, 
предразполага полицейските служители, участващи в дадено разследване – често под 
натиска от необходимостта да постигнат определени резултати при разследването – да 
прибягнат към оказването на физически и психологически натиск. В контекста на 
предотвратяването на изтезанията и другите форми на нечовешко отнасяне, от 
изключителна важност се оказва това да бъдат разработени методи на разследване, при 
които нуждата да се разчита основно на самопризнанията, както и всяка информация и 
доказателства, придобити чрез разпит, с цел да се изгради обвинението, бъде сведена до 
минимум. 
                 
36. Електронното записване (аудио и видео) на полицейските разпити представлява 
съществена допълнителна гаранция против малтретиране на задържаните. КПИ със 
задоволство отбелязва, че въвеждането на такива системи се обсъжда във все повече 
страни. Една такава процедура ще осигури пълен и точен запис на провеждането на 
полицейския разпит и значително ще улесни разследването на подадени сигнали за 
малтретиране от страна на полицейски служители. Тя е в интерес както на малтретираните 
лица, така и на полицаите, обвинени неоснователно, че са оказали психически натиск или са 
извършили физическо малтретиране на задържани. Електронното записване на разпита 
освен това снижава риска впоследствие задържаните да се отрекат от направени 
признания. 
 
37. В редица страни КПИ неколкократно е наблюдавал помещения за разпит, които 
внушават значителен страх – например боядисани изцяло в черно и оборудвани с 
осветителни тела, които насочват светлината пряко към разпитваното лице. Такива 
съоръжения нямат място в полицията.  
  

Помещенията за разпит трябва да бъде осветени, с отопление и вентилация, и освен 
това трябва да осигуряват на разпитвани лица възможност да седят по време на разпита на 
стандартни столове. Полицейският служител, който провежда разпита, не бива да има 
доминираща или твърде отдалечена от разпитвания позиция. Помещението трябва да бъде в 
неутрални тонове. 
 
38. В някои страни, КПИ е наблюдавала практика по време на задържането, и особено 
при разпита да бъдат завързвани очите на задържаните лица. Делегациите на КПИ са 
получавали разнообразни – и често противоречиви – обяснения от страна на полицейските 
служители във връзка с тази практика. С оглед на събраната през годините информация, КПИ 
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има основания да смята, че в много, ако не в повечето, случаи целта е лицата да не могат да 
идентифицират полицаите, извършили малтретирането. Дори когато не е било осъществено 
психическо или физическо насилие, поставянето на превръзка на очите на задържаното 
лице – и конкретно по време на разпита – е форма на оказване на натиск, при която 
ефектът върху задържаните често преминава в психологическо насилие. КПИ препоръчва 
тази практика да бъде изрично забранена. 
 
39. За КПИ не е необичайно да открива в полицейските участъци съмнителни обекти 
като дървени палки, дръжки на метли, бухалки, метални тръби, парчета дебел електрически 
кабел, имитации на огнестрелни оръжия и ножове. Наличието на тези предмети дава 
основания на КПИ да вярва на получените оплаквания от  задържаните лица за заплашване 
и малтретиране. 
 

Обичайното обяснение на полицейските служители, относно наличието на тези 
предмети е, че са били конфискувани от задържаните лица като доказателства. 
Обстоятелството, че върху тях не са поставени никакви индивидуализиращи бележки и че 
често са поставени в хранилищата без определен ред (в някои случаи, поставени зад завеси 
и шкафове) засилва скептицизма по отношение на подобни обяснения. С цел да се разсеят 
спекулации относно подобно неправомерно поведение от страна на полицейските 
служители, а също и да се премахне потенциалната заплаха, които подобни средства или 
предмети могат да нанесат както на персонала, така и на задържаните, конфискуваните 
като доказателство вещи трябва да бъдат правилно етикирани, описвани и съхранявани на 
съответното място. Всички други предмети и вещи от този характер трябва да бъдат 
отстранени от помещенията на полицията. 
 
40. Още от самото начало на своята дейност, КПИ отстоява три основни права на 
задържаните от полицията: правото на адвокат, правото на лекар и правото роднина или 
трето лице по отношение на задържания да бъдат уведомени за акта на задържане. В 
значителен брой държави са предприети стъпки за разпознаването, съблюдаване и 
прилагане на тези права в отговор на препоръките на КПИ. В частност, съблюдаването на 
правото на адвокат при полицейско задържане вече е утвърдила се практика в посетените от 
КПИ страни; в малкото страни, които правят изключение, се планира това право скоро да 
бъде признато.. 
 
41. Въпреки това, в значителен брой страни се наблюдава нежелание да се вземе под 
внимание препоръката на КПИ правото на адвокат  да бъде валидно от началния момент на 
задържане. В някои от страните задържаните от полицията могат да се ползват от това си 
право едва след определен, фиксиран период от време, считано от момента на задържането; 
в други, от това право задържаният може да се ползва в момента, в който бъде официално 
обявен за “заподозрян по случая”. 
 
 КПИ многократно е подчертавал, че периодът непосредствено след задържането е 
най-рисков по отношение на възможното отправяне на заплахи или прояви на форми на 
физическо нечовешко отнасяне. Следователно, възможността задържаният да се ползва от 
адвокат в този период е от изключителна важност и представлява основна мярка за защита 
срещу проявено спрямо него нечовешко отнасяне. Фактическото наличие на тази 
възможност ще служи да разубеди този, който възнамерява да прояви подобно отношение 
към задържания; освен това, в случай, че подобно отношение стане факт, адвокатът ще 
може своевременно да предприеме съответните действия. КПИ признава необходимостта в 
определени отделни случаи правото на конкретен и избран от задържания адвокат 
първоначално да бъде ограничено. Това обаче не трябва да води до пълното лишаване от 
това право за въпросния начален период. В подобни случаи трябва да бъде осигурен 
независим адвокат. 
 
 Правото на адвокат предполага правото на задържания да говори с него лично и 
насаме. Принципно, задържаният трябва да има на разположение адвокат по време на 
всички разпити. Естествено, обаче, това не лишава полицията от правото да разпитва 
задържания по спешност без присъствието на адвокат (който може да не е своевременно на 
разположение), ако това се изисква от обстоятелствата, както и от правото да заменят  
адвокат, който пречи на нормалния ход на разпита. 
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 КПИ подчертава, че от правото на адвокат се ползва не само  заподозреният, но 
също и всички останали лица, чието присъствие или оставане в полицейски участък се 
изисква от закона, например в качеството им на “свидетели”. 
 
 В допълнение на това и с цел пълната ефективност на това право, трябва да се 
дефинира начинът на процедиране в случаите, когато определено лице не може да си 
позволи да наеме адвокат.                     
 
42. Лицата, задържани от полицията, трябва да разполагат с установен със закон достъп 
до лекарска помощ. С други думи, когато лицето поиска медицински преглед, трябва 
незабавно да бъде повикан лекар; полицейските служители не би трябвало своеволно да 
преценяват основателността на тези искания. Освен това, правото на достъп до лекарска 
помощ трябва да включва правото на задържания да бъде прегледан, ако желае, от лекар по 
негов/неин избор (освен прегледа от лекар, повикан от органите на полицията). 
 
 Всички медицински прегледи на задържаното лице трябва да бъдат проведени в 
отсъствието на органите на полицията , освен ако лекарят не поиска обратното в конкретния 
случай, и така, че да не могат да наблюдават прегледа. 
 
 Важно е също така освободените от ареста лица, които не са изправяни пред съд, да 
имат право да поискат медицински преглед/удостоверение от признат съдебен лекар. 
 
43. Правото на задържания да уведоми трето лице за задържането си трябва да бъде 
принципно гарантирано от самото начало на полицейското задържане. Разбира се, КПИ 
признава, че упражняването на това право търпи редица изключения. Въпреки това тези 
изключения трябва да са изрично посочени и ограничени по продължителност, и отнасянето 
към тях трябва да става паралелно с прилагането на подходящи гаранции (например всяко 
забавяне на уведомяването за задържане трябва да бъде отразено писмено заедно с 
основанията за него, и трябва да бъде одобрено от по-висш полицейски служител, който не е 
свързан със съответния случай или от прокурор). 
 
44. Правата на лишените от свобода ще бъдат без особена стойност, ако засегнатите 
лица нямат информация за тях. Ето защо е задължително лицата, които са поставяни под 
арест да бъдат незабавно уведомявани за правата им на разбираем за тях език. За да се 
осигури спазването на това изискване, на задържаните трябва да бъде раздаван формуляр, 
който изрично посочва правата на задържаните от полицията лица в самото начало на 
задържането им. Освен това от засегнатите лица трябва да бъде поискано да подпишат 
декларация, удостоверяваща, че са били уведомени за правата им. 
 
45. КПИ неколкократно е подчертавал важното значение на ролята на съдебните и 
разследващите органи във връзка с преодоляване на малтретирането в полицията.  
 
 Например всички задържани от полицията лица, за които е предложено да бъдат 
настанени в затвор, трябва да бъдат изправени пред съдия, който да реши въпроса; в някои 
страни, посетени от КПИ,  това все още не се прави. Изправянето пред съдия на 
задържаното лице, ще даде своевременна възможност на заподозрения да подаде 
оплакване за извършено малтретиране (например видими наранявания, общия вид и 
поведение на лицето). 
 
 Разбира се, при наличието на признаци на малтретиране от страна на полицията, 
съдията е длъжен да предприеме необходимите действия. В тази връзка, когато 
заподозреният, изправен пред съда в края на задържането си в полицията, твърди, че е бил 
жертва на малтретиране, съдията трябва да впише изявленията му в протокола, да 
постанови незабавен лекарски преглед и да предприеме необходимите стъпки, за да 
гарантира своевременно разследване на тези обвинения. Този подход трябва да бъде 
следван независимо от това дали са налице видими белези от малтретиране. Освен това, 
дори при отсъствие на обвинения за малтретиране, съдията би трябвало да постанови 
извършването на съдебен медицински преглед, ако са налице други основания да смята, че 
изправеното пред него лице, е било жертва на малтретиране. 
 
 Прецизната проверка на всички подадени оплаквания за малтретиране от 
правоприлагащите органи от страна на  правораздавателните и другите свързани със 
следствието власти, и налагането на санкции при необходимост, би имала сериозен 
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възпиращ ефект. Обратното, ако тези власти не предприемат ефективни мерки във връзка с 
подадените оплаквания, правоприлагащите органи, които са склонни да малтретират 
задържаните, скоро биха стигнали до убеждението, че могат да го правят безнаказано. 
 
46. В някои случаи може да се окаже необходимо провеждането на допълнителен разпит 
от полицията на настанените в затвор лица. От гледна точка на предотвратяване на 
малтретирането им, КПИ счита, че е за предпочитане този разпит да се провежда в затвора, 
а не в полицията. Транспортирането на задържаните лица обратно до поделенията на 
полицията за допълнителен разпит би трябвало да се прави само при извънредни 
обстоятелства, при които лицето, върнато в полицията, трябва да разполага с възможност да 
упражнява правата, разгледани в §40 до 43. 
 
47. Полицейският арест е (или поне трябва да бъде) с относително кратка 
продължителност. Въпреки това условията на задържане в полицията трябва да съответстват 
на редица основни изисквания.  
  

Всички килии трябва да бъдат чисти и достатъчно големи по размер в зависимост от 
броя на задържаните в тях лица, както и да бъдат подходящо осветени (т.е. достатъчно за 
четене, с изключение на времето за сън); за предпочитане от естествена светлина. Те трябва 
да бъдат обзаведени с необходимите за почивка мебели (закрепени за пода столове или 
пейки), и на лицата, задържани за през нощта, трябва да бъде осигурен чист дюшек и чисти 
одеала. Задържаните трябва да имат постоянен достъп до вода за пиене и да им бъде давана 
храна на съответните интервали, включително най-малко едно основно ястие (т.е. по-
хранително от сандвич) всеки ден. На лицата, задържани за повече от 24 часа, трябва да се 
предоставя възможност да излизат на открито всеки ден.  
  

Много от следствените арести, посетени от делегациите на КПИ, не съответстват на 
минималните стандарти. Това има особено увреждащ ефект върху хора, които впоследствие 
са изправяни пред правораздавателните органи; твърде често задържаните се изправят пред 
съда, след като са прекарали един или няколко дни в мръсни килии, без адекватна почивка и 
храна и възможност да се измият. 
 
48. Задължението на полицията за грижа за задържаните лица, включва отговорност да 
се гарантира тяхната безопасност и физически интегритет. Следователно наблюдението на 
местата за задържане е съществен елемент от задължението за грижа, дължимо от органите 
на полицията. Трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се гарантира възможност 
за задържаните лица да се обърнат към персонала на ареста по всяко време. 
  

В редица случаи делегациите на КПИ са констатирали, че арестите са разположени 
далече от кабинетите или местата, на които полицаите обикновено стоят, и освен това не 
разполагат с никакви средства (напр. телефон) за връзка с персонала. При тези условия 
съществува значителна опасност от различни инциденти (насилие между задържаните, опити 
за самоубийство), при които полицейските служители не могат да реагират своевременно.  
 
49. В допълнение КПИ изразява съмнение във връзка с наблюдаваната в редица страни 
практика всеки оперативен отдел (наркотици, терористични актове, организирана 
престъпност) в един полицейски участък да разполага с отделен арест, обслужван от полицаи 
от отдела. Комитетът смята, че този подход трябва да бъде заменен с един централен арест, 
при който персоналът е съставен от полицаи, специално обучени за целта. Това ще окаже 
благоприятно въздействие от гледна точка на предотвратяване на малтретиране. Освен това 
сформирането на отдели, които се занимават само с обслужване на ареста, ще има 
положителен ефект върху перспективите за организация и управление на тази дейност. 
 
50. В заключение, наблюдението на следствените арести от независима организация би 
имало съществен принос за предотвратяването на малтретирането на задържаните лица от 
органите на полицията, и като цяло би спомогнало за гарантиране на задоволителни условия 
на задържане. За да бъдат напълно ефективни, посещенията на тази организация трябва да 
бъдат едновременно редовни и без предварително известяване. В допълнение на 
наблюдаващите трябва да бъдат предоставени правомощия да разговарят със задържаните 
лица насаме. Организацията трябва да разгледа всички въпроси, свързани с третирането на 
задържаните: регистриране на задържането; уведомяване на лицето за правата му и 
фактическата възможност да ги упражни (по-конкретно трите права, разгледани в §40-43);  
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съответствие на правилата за провеждане на разпит на заподозрян; материалните условия 
на задържането. 
 
 Заключенията на тази независима организация трябва да бъдат отправени не само 
към полицията, но и към друга, независима от нея институция. 
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Г-Н КР. КЪНЕВ 

 
 
Относно: Становище на Дирекция на Национална служба"Полиция" във връзка 

с публикацията, отразяваща резултатите от независимото наблюдение върху 
дейността на националната полиция, осъществено от Български хелзинкски 
комитет 
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Проектът на Български хелзинкски комитет (БХК), резултат от който е настоящата 

публикация, е първият по рода си опит за осъществяване на непосредствен граждански 
контрол върху дейността на полицията в частта от нейната работа, свързана със задържането 
на лица и респективно, зачитането на техните права и свободи от страна на полицейските 
органи. Въвеждането на подобни форми за независимо наблюдение е съществен елемент от 
цялостната логика на текущите реформи в полицията, насочени към утвърждаване на 
полицейски практики и процедури за защита на правата на човека, въвеждане на етични 
стандарти за професионално поведение и приближаване на полицейската работа до 
реалните потребности от сигурност на обществото.  Именно поради тази причина, проектът 
за независимо наблюдение на българската полиция, осъществен от БХК, бе подкрепен и 
осъществен с активното участие на Дирекция на Национална служба “Полиция”.  

Настоящият труд фокусира вниманието върху проблемите в полицейската дейност, 
явяващи се предпоставка за нарушаване на човешките права. Осъщественото от БХК 
наблюдение очертава моментното състояние на полицейските практики по задържането на 
лица в половината от районните полицейски управления в страната. Една част от 
публикуваните данни не се базират на директно наблюдение, а са  заимствани от 
досегашния опит на БХК, събран чрез непреки впечатления от полицейската работа в 
рамките на предишни години, сигнали и жалби на граждани до БХК, публикации в средствата 
за масова информация. Фактът, че част от оповестените случаи пресъздават едностранчиво 
гледната точка на потърпевшите лица поставя обективно въпросът за достоверността на част 
от изнесените данни - проблем, който коректно се отбелязва и от авторите на настоящата 
публикация. Независимо от недостатъците на използваната методология, настоящият труд 
успява да очертае някои основни тенденции, касаещи  полицейската практика в контекста 
на зачитането на човешките права. В този смисъл, той се явява полезен източник на 
информация за полицейските органи в работата им по отстраняване на слабостите в 
дейността на полицята, свързани с нарушаване правата и свободите на хората. Основно 
преимущество на материала в това отношение е опитът да се конкретизират проблемите в 
отделните полицейски звена, което безспорно ще спомогне за тяхното по-бързо 
отстраняване.    

За да бъдат по-добре логически ситуирани резултатите от настоящото изследване, 
коректно би било да отбележим, че паралелно с провеждащото се наблюдение, в рамките на 
националната полиция течеше и продължава да тече динамичен процес на промени, 
насочен към подобряване на процедурите по зачитане на човешките права от страна на 
полицейските органи. Голяма част от проблемите очертани в настоящата публикация бяха 
идентифицирани на един по-ранен етап от Дирекция на Национална служба “Полиция”. За 
тяхното отстраняване се работи целенасочено вече повече от пет години, като предприетите 
мерки включват промяна на нормативната и поднормативна база в съответствие с 
европейските стандарти за правата на човека, създаване на специализирани структури за 
работа по проблемите на правата на човека на централно и местно ниво, текущо обучение 
по правата на човека за полицейски служители. Процесът на позитивна промяна на 
полицейските структури не би могъл да завърши в рамките на един толкова кратък период от 
време, но посоката на реформи е ясно зададена и усилията в тази посока ще продължат и 
занапред. Опитът, препоръките и подкрепата на неправителствените организации в този 
процес са стимул и гаранция за необратимостта и успешността на извършващата се 
промяна.  
 
10. 02. 2004 г.    ДИРЕКТОР НА 
София     НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
     "ПОЛИЦИЯ" 
     Генерал-майор: /п/ 
              
                  /И. Илиев/ 
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