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Относно Fair Trials 
Fair Trials е глобална организация за наблюдение на наказателното правосъдие, с офиси 
в Лондон, Брюксел и Вашингтон (окръг Колумбия), фокусирана върху подобряването на 
правото на справедлив процес в съответствие с международните стандарти. 

Работата на Fair Trials се основава на убеждението, че справедливият съдебен процес е 
един от крайъгълните камъни на справедливото общество: те предотвратяват разруша-
ването на човешки животи от съдебни грешки и правят обществата по-безопасни, като 
допринасят за прозрачни и надеждни съдебни системи, които поддържат общественото 
доверие. Макар и принципно общопризнато, на практика, често се злоупотребява с ос-
новното човешко право на справедлив съдебен процес. 

Дейността на организацията съчетава: а) помагане на заподозрените да разберат и уп-
ражнят правата си; б) изграждане на ангажирана и информирана мрежа от защитници на 
справедливия съдебен процес (включително неправителствени организации, адвокати 
и учени); и в) борба с основните причини за несправедлив съдебен процес чрез научни 
изследвания, съдебни дела, застъпничество и кампании. 

В Европа ние координираме Консултативния съвет на правните експерти – водещата мре-
жа за наказателно правосъдие в Европа, състояща се от над 180 адвокатски кантори по 
наказателно право, академични институции и организации на гражданското общество. 
Повече информация за тази мрежа и нейната дейност, във връзка с правото на справед-
лив съдебен процес в Европа, може да бъде намерена на: https://www.fairtrials.org/legal-
experts-advisory-panel.
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Въведение 
Решението за постановяване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, в досъ-
дебното производство, носи тежки последици за обвиняемия и го поставя в значително 
неблагоприятно процесуално положение. Самият факт, че е задържан, добавя сериозни 
препятствия пред организирането на защитата.

Правото на достъп до адвокат е важна предпазна мярка в наказателното производство, 
която позволява упражняването на другите права на справедлив съдебен процес. При-
съствието на адвоката в началните етапи на наказателния процес служи за „вход“ към 
други права и предотвратява нарушаването на защитата на заподозрения. По-общо каза-
но, присъствието на адвокат, в ранните етапи на наказателното производство, помага на 
заподозрения да разбере правното си положение и последиците от избора, направен в 
тази решаваща фаза. 

След проучване в десет юрисдикции на Европейския съюз (Англия и Уелс, Гърция, Унга-
рия, Италия, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания) на практиката 
по вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и използването на алтер-
нативни на задържането мерки, през 2016 г. Fair Trials издаде доклад, озаглавен „Крайна 
мярка? Практиката на вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в дос-
ъдебното производство в ЕС“. В доклада бяха изтъкнати системните нарушения, водещи 
до неоснователна и прекомерна употреба на мярката за неотклонение „Задържане под 
стража“ в досъдебното производство.1 

Ефективната помощ от адвокат е от ключово значение. Изследването показва, че много 
от заподозрените не могат да получат своевременен и ползотворен достъп до адвокат, 
докато са задържани. В някои случаи, поради различията в правните режими и сложнос-
тта на осигуряването на правна помощ, обвиняемите се изправят пред съд при първона-
чалните заседания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в дос-
ъдебното производство, без адвокат. Дори и да е осигурен такъв, адвокатите невинаги 
осигуряват достатъчно ниво на представителство, за да гарантират защита на правата на 
своите клиенти. 

Липсата на ефективна правна помощ преди и по време на заседанията за вземане на мяр-
ката за неотклонение „Задържане под стража“ беше определена като основна пречка пред 
справедливото вземане на решение. Конкретните проблеми се изразяват в следното:

• На заседанията за вземане на мярката за неотклонение задържане под стража невина-
ги са присъствали адвокати;

• Качеството на правната помощ е било компрометирано от ограниченото време за под-
готовка на адвокатите и/или лошо функциониращите системи за правна помощ;

• В някои юрисдикции са констатирани правни пречки, като например това, че защитата 
не е имала право да представя доказателства по време на заседанията за вземане на 
мярката за неотклонение задържане под стража; 

1  Fair Trials, май 2016 г., A measure of Last Resort? The practice of pre-trial detention decision making in the EU, достъпен на: 
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf. 
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• Ограниченият достъп до доказателства е възпрепятствал адвокатите да предоставят 
информация и да повлияват на производството във връзка с мярката за неотклонение 
„Задържане под стража“.2

С цел да се подпомогне ефективността на правната помощ, която заподозрените или 
обвиняемите лица получават във фазата на досъдебното производство, през 2017 г. Fair 
Trials и четири партньорски организации от България, Италия, Унгария и Гърция старти-
раха нов проект, озаглавен „Ефективна правна помощ при вземане на мярка за неоткло-
нение „Задържане под стража“ в досъдебното производство“ (EFPTD). Партньорите по 
проекта са България: Български хелзинкски комитет (БХК); Гърция: Център за европейско 
конституционно право (CECL); Унгария: Унгарски хелзинкски комитет (HHC); и Италия: Асо-
циация „Антигона“ (Antigone).

Проектът EFPTD е насочен към преодоляване на съществуващите пречки пред ефектив-
ното участие на адвокатите в досъдебното производство, произтичащи от настоящата 
правна рамка, съдебната практика и нагласите на заинтересованите страни, участващи 
в процеса.

2  Пак там, стр. 4–5.
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Обхват и цели
Наръчникът е структуриран в съответствие с различните фази на процеса на вземане на 
мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство – от по-
лицейското задържане до съдебния контрол на заповедите/решенията за задържане в 
досъдебното производство.

 

Установявайки решаващата роля на адвокатите в процеса на досъдебното производство, 
настоящият наръчник цели да даде насоки на адвокатите относно приложимите евро-
пейски и национални стандарти, както и практически препоръки за преодоляване на 
правните, процесуалните и културните пречки пред ефективно представителство в про-
цеса на вземане на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното 
производство в България и да насърчи прилагането на алтернативи на задържането под 
стража в досъдебното производство. 

Европейски и национални стандарти

Настоящият наръчник посочва приложимите европейски стандарти и националното за-
конодателство за всяка фаза от процеса на вземане на мярка за неотклонение „Задържа-
не под стража“ в досъдебното производство, включително мерките за транспониране на 
следните инструменти на директивите на ЕС: 

• Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното произ-
водство (Директива относно правото на достъп до адвокат) – Закона за Министерство-
то на вътрешните работи,3 Наказателно-процесуалния кодекс,4 Закона за военната по-
лиция,5 Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ 6 и Закона за митниците.7 

• Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство 
(Директива относно правото на информация) – Закона за Министерството на вътреш-

3  Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), член 72, ал. 5 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.), 
достъпен на: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136243824.
4  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 55, ал. 2 (нова, в сила от 22 януари 2019 г.), член 94, достъ-
пен на: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224.
5  Закон за военната полиция (24.06.2011 г.), член 13, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.), достъпен на: https://lex.
bg/bg/laws/ldoc/2135737438.
6  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (01.01.2008 г.), член 124б, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 
2019 г.), достъпен на: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135574489.
7  Закон за митниците (01.01.1999 г.), член 16а, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.), достъпен на: https://www.lex.
bg/bg/laws/ldoc/2134384640.

Арестуване/задържане 
в полицейското 

управление

Първa 
консултация 

с клиента

Полицейски 
разпит

Съдебно разглеждане 
на мярката за 
неотклонение

Преразглеждане 
на мярката за 
неотклонение 
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ните работи,8 Наказателно-процесуалния кодекс,9 Закона за военната полиция10 и Зако-
на за Държавна агенция „Национална сигурност“.11

• Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното про-
изводство (Директива относно правото на превод) – Закона за Министерството на въ-
трешните работи,12 Наказателно-процесуалния кодекс,13 Закона за военната полиция,14 
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“15 и Закона за митниците. 16

• Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за не-
виновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното 
производство (Директива относно презумпцията за невиновност) – Наказателно-про-
цесуален кодекс.17

Националните органи и съдилища са длъжни да прилагат разпоредбите на правото на 
ЕС, дори и ако националното право е в противоречие с него, тъй като правото на ЕС има 
предимство.18 Принципът на ефективност на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) и 
принципът на добросъвестност гласят, че правото на ЕС следва да се прилага възможно 
най-бързо и най-ефективно. Когато дадена държава не транспонира определена дирек-
тива или когато транспонирането е неправилно, директивите са пряко приложими при 
определени условия, което означава, че може да се извършва директно позоваване и 
рефериране към тях и да имат предимство пред всяко противоречащо им национално 
законодателство.19 

Наръчникът също обхваща Препоръката на Европейската комисия, от 27 ноември 2013 г., 
относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми 
в наказателно производство (Препоръка относно уязвимите лица). Препоръките на Ев-
ропейската комисия не са правно обвързващи, но представляват израз на възгледите на 
Европейската комисия по конкретна тема и предлагат насоки за действие за държавите 
членки.20

И накрая, където е уместно, настоящият наръчник се отнася също така и до съдебната 
практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) – съдебният орган, който отго-
варя за тълкуването на Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ). Ре-
шенията на ЕСПЧ относно правото на справедлив съдебен процес и правoто на защита са 
оказали значително въздействие върху развитието на гореспоменатите директиви на ЕС.

8  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 74, ал. 2, т. 6.
9  Наказателно-процесуален кодекс, член 55, ал. 1 и ал. 2.
10  Закон за военната полиция, член 13, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
11  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, член 124б, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
12  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 72, ал. 3; член 74, ал. 2, т. 6, буква е), член 106а (в сила от 
януари 2018 г.) и Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 16.
13  Наказателно-процесуален кодекс, член 55, ал. 4.
14  Закон за военната полиция, член 13, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
15  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, член 124б, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
16  Закон за митниците, член 16а, ал. 4.
17  Наказателно-процесуален кодекс, член 16 и член 116.
18  Декларации, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора 
от Лисабон, Официален вестник на Европейския съюз, C 115, 9 май 2008 г.: „Договорите и правото, прието от Съюза въз 
основа на Договорите, имат предимство пред правото на държавите членки“. 
19  За допълнителна информация вижте Набора от инструменти на Fair Trials за практикуващи адвокати относно из-
ползването на правото на ЕС в наказателната практика, достъпен на: https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/
Using-EU-law-A2L-.pdf. 
20  Видове законодателство на ЕС, достъпно на https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en.
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За допълнителна информация относно европейските стандарти, моля, направете справ-
ка в Регионалния наръчник на EFPTD, както и набора от инструменти за правото на ЕС, 
изготвен от Fair Trials: 

• Директивите на ЕС относно процесуалните права (достъпни тук); 

• Наборът от инструменти за прилагане на правото на ЕС в наказателната практика (дос-
тъпен тук);

• Юридическото онлайн обучение относно правото на достъп до адвокат (достъпно тук); 

• Юридическото онлайн обучение относно мярката за неотклонение „Задържане под 
стража“ в досъдебното производство (достъпно тук).

Практически предизвикателства и препоръки

Като част от проекта EFPTD в България Българският хелзинкски комитет създаде работ-
на група за национален диалог,21 за да идентифицира и обсъди съществуващите практи-
чески пречки пред ефективната адвокатска помощ във всяка фаза от вземането на мярка 
за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство и да изготви план 
за действие за тяхното преодоляване (Приложение 1). Българският хелзинкски комитет 
също проведе и две кръгли маси – през октомври и ноември 2018 г., които обединиха 
по-широк кръг от заинтересовани лица в областта на наказателното правосъдие, за да 
обсъдят плана за действие.
Настоящият наръчник се основава на резултатите от дискусиите, проведени като част от 
този диалог, за да даде практически препоръки за преодоляване на правните, процесу-
алните и културните пречки пред ефективно представителство в процеса на вземане на 
мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство в Бъл-
гария и да насърчи използването на алтернативи на задържането в досъдебното произ-
водство.

21  Членовете й са: г-н Петко Петков, съдия по наказателни дела, Софийски районен съд; г-жа Иванка Иванова, 
директор на Правна програма, Институт Отворено общество – София; г-жа Златка Стефанова, адвокат, Български 
адвокати за правата на човека (неправителствена организация); г-н Калин Ангелов, адвокат; г-жа Аделина Хаджий-
ска, експерт, Дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство на правосъдието, и г-н Александър Стефанов, 
експерт, Дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство на правосъдието.
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Част 1 –  
В полицейското управление след ареста
Когато става въпрос за осигуряване на ефективна правна помощ, това, което се случва в 
полицейското управление, може да има неизмеримо въздействие в последващото про-
изводство и може да бъде решаващ фактор за това едно лице да бъде оправдано или 
признато за виновно в процеса. В делото Салдуз ЕСПЧ подчертава „значението на фазата 
на разследването за подготовката на наказателното производство, тъй като доказател-
ствата, получени по време на тази фаза, определят рамката, в която ще бъде разгледано 
обвинението в процеса“.22 

Този раздел обхваща двата основни момента, когато правната помощ е ключова по вре-
ме на полицейското задържане:

• първата консултация с клиента; и

• „официалния“ разпит от полицията или друг разследващ орган.

1. Първата консултация с клиента
Първата консултация с клиента е ключова възможност за: 

1. Изграждане на взаимно доверие с клиента

Първоначалната среща с клиент дава възможност да се установи ефективна връзка меж-
ду адвокат и клиент. Това включва разясняване на клиента кой сте, защо сте там, пове-
рителността на Вашия разговор и всички Ваши срещи, разследването и процедурата. Из-
ключително важно е да се установи взаимно доверие, да се обясни какво ще се случи, 
да се обсъдят хонорарите и правната помощ (ако е приложимо) и да се изясни целта на 
клиента във връзка с неговата/нейната защитна стратегия. 

2. Информиране на клиента за неговите права преди разпита 

Първата консултация е моментът да информирате клиента си за неговите процесуални 
права и за обвиненията срещу него. Въпреки че полицията е длъжна да предостави тази 
информация, съгласно правото на ЕС,23 не трябва да се приема, че клиентът вече е бил 
информиран от полицията. Пропускът да се информират или недостатъчното информи-
ране на клиентите относно техните права (право да запазят мълчание, право на преводач, 
право на уведомяване на трето лице за техния арест или задържане, право на адвокатска 
помощ по време на разпита и др.) води до малка вероятност да упражнят тези права. Из-
ключително важно е адвокатът да информира заподозрения за неговите права по начин, 
който да гарантира, че той ги разбира и може да ги упражнява. Същото важи и за инфор-
мирането за причините за ареста или задържането. Арестуваното лице трябва да разбере 
защо е било арестувано, преди да бъде разпитано от полицията, за да може да упражни 
ефективно своите права, по-специално правото да запази мълчание. 

22  Salduz v. Тurkey, жалба № 36391/02 (Решение от 27 ноември 2008 г.), параграф 54.
23  Директива относно правото на информация, член 3(1). 
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3. Получаване на информация от клиента

Първият разговор представлява възможност за адвокатите да съберат колкото се може 
повече информация от клиента, за да могат да се борят за неговото освобождаване. Ин-
формацията, която получавате от клиента в тази фаза, трябва да спомогне за формулира-
не на контрааргументи срещу петте законови основания за задържане под стража, които 
обикновено се приемат, че са: (1) опасността заподозреният да не се яви в съда;24 (2) опас-
ността заподозреният да унищожи доказателства или да заплаши свидетели;25 (3) опас-
ността заподозреният да извърши нови престъпления;26 (4) опасността освобождаването 
да предизвика нарушаване на обществения ред;27 или (5) необходимостта да се защити 
безопасността на дадено лице, обект на разследване, в изключителни случаи.28 Тъй като 
задържането под стража в досъдебното производство по принцип е крайна мярка,29 ин-
формацията, получена в тази фаза, може да помогне да се определят по-подходящи мер-
ки за неотклонение, различни от задържането, които биха могли да бъдат наложени на 
Вашия клиент за справяне с посочените по-горе рискове.

4. Преценка на специфичните нужди/уязвимостта на клиента 

Първата консултация представлява ключов момент за оценка на специфичните нужди 
на клиента, включително дали се нуждае от преводач, дали е в състояние да бъде за-
държан и/или разпитван и дали показва признаци на уязвимост (психично заболяване, 
наркомания, физически проблеми). Това е също и времето да се прецени как клиентът е 
бил третиран от полицията. Fair Trials установи, че на практика процесът на установяване 
на специфични нужди/уязвимост зависи до голяма степен от адвокатите.30 

ПРИМЕРЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПъРВАТА КОНСУЛТАЦИя

Информирайте клиента си:

• Разяснете Вашата роля в хода на процедурата и по време на разпита

• Посочете обвиненията, включително това, което прокуратурата трябва да докаже, до-
казателствата в подкрепа на това (ако са Ви известни);

• Опишете следващите стъпки от процедурата, включително провеждането на полицей-
ски разпит и шансовете за освобождаване;

• Уверете клиента си в поверителността на срещите помежду Ви;

• Разяснете целта на консултацията;

• Разяснете условията или хонорарите за правната помощ.

24  Smirnova v. Russia, жалби № 46133/99 и 48183/99, (pешение от 24 юли 2003 г.), параграф 59.
25  Пак там.
26  Muller v. France, жалба № 21802/93, (pешение от 17 март 1997 г.), параграф 44.
27  I.A. v. France, жалба № 28213/95, (pешение от 23 септември 1988 г.), параграф 104.
28  Пак там, параграф 108.
29  Правило 6.1 от Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации относно мерки, 
несвързани с лишаване от свобода (Токийски правила). 
30  Комюнике на Fair Trials относно уязвимите заподозрени лица. Достъпно на: https://www.fairtrials.org/sites/
default/files/publication_pdf/LEAP-%20Vulnerable%20suspects%20-%20communique.pdf. 
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Въпроси, които да зададете на Вашия клиент (за подробен списък вижте Приложение 2):

• Информация, която е полезна при искане на освобождаване (връзки с общността, трудов 
статус, имиграционен статут, жилищно положение, семейни задължения, деца и др.)

• Всички оплаквания от малтретиране на клиента от страна на полицията

• Дали заподозреният е получил разбираема декларация за правата (заподозреният 
може да бъде разпитан отново след заминаването на адвоката и би имал полза от на-
личието на декларация за правата, за да му напомня съветите, дадени от неговия адво-
кат, за това да запази мълчание). 

Преценете:

• Уязвимостта и/или неспособността на клиента да бъде разпитван. Факторите, пораж-
дащи уязвимост, включват психично разстройство или увреждане, неспособност да 
бъде разпитван, поради въздействието на алкохол или наркотици, и неспособност или 
затруднение да разбира езика, увреждане на слуха или речта, възраст и др.

• Признаци за малтретиране на клиента. 

Дайте съвет:

• Посъветвайте клиента относно първия разпит от полицията, включително как да отго-
варя на въпросите и как да упражни правото си да запази мълчание.

• Говорете на ясен език, избягвайте използването на технически термини и юридически 
жаргон.

• Проверете дали Вашият клиент разбира какво казвате, като задавате въпроси.

Записвайте си:

• Носете си писалка, хартия и телефон/камера.

• Водете си подробни записки от консултацията с клиента.

1.1. Право на достъп до адвокат в полицейското управление 
a. Европейски стандарти

В член 3, алинея 2 от Директивата относно правото на достъп до адвокат се предвижда, 
че заподозрените31 или обвиняемите имат право да се консултират с адвокат, преди да 

31  Имайте предвид, че Директивата относно правото на достъп до адвокат не дава дефиниция на понятието 
„заподозрян“. 
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бъдат разпитвани от полицията или друг правоприлагащ или съдебен орган. Член 3, али-
нея 2, буква а) от Директивата относно правото на достъп до адвокат посочва, че „заподо-
зрените или обвиняемите имат право на достъп до адвокат без неоправдано забавяне“. 
Точният момент от производството, когато това право трябва да се предостави, е по-рано 
от: „преди да бъдат разпитани от полицията или от друг правоприлагащ или съдебен ор-
ган; (…)“ или „без неоправдано забавяне след лишаването от свобода“.

Директивата относно правото на достъп до адвокат се основава на съдебната практика 
на ЕСПЧ, която в Даянан срещу Турция, реши следното: „обвиняемият има право да бъде 
подпомаган от адвокат веднага след като бъде задържан, а не само по време на разпит. 
Наистина, справедливостта на производството изисква обвиняемият да бъде в състояние 
да получи целия комплект от услуги, конкретно свързани с правната помощ. (…) Адво-
катът трябва да може да осигури, без ограничение, основните аспекти от защитата на 
това лице: обсъждане на делото, организиране на защитата, събиране на доказателства, 
благоприятни за обвиняемия, подготвяне за разпит, подкрепа на обвиняем в опасност и 
проверка на условията на ареста.“32 

В A.T. срещу Люксембург ЕСПЧ потвърди, че правото на достъп до адвокат включва пра-
вото на консултация насаме преди разпита от съдия-следовател: „Съдът подчертава зна-
чението на консултацията между адвокат и клиент преди първия разпит от съдия-сле-
дователя. Именно в този момент могат да се проведат важни консултации, дори това 
да представлява просто среща, напомняща на лицето за неговите права (…) Адвокатът 
трябва да бъде в състояние да окаже помощ, която е конкретна и ефективна, а не само 
абстрактна, поради факта на неговото присъствие (…).“33 

b. Национални стандарти

Правото на достъп до адвокат е основно право съгласно Конституцията на Република Бълга-
рия. То може да бъде упражнено незабавно от момента на задържането или на привличането 
като обвиняем.34 Задържаните от полицията (24-часово задържане в полицейско управление) 
имат право на достъп до адвокат от самото начало на задържането.35 Полицейските служите-
ли са длъжни да информират задържаните за правото им на достъп до адвокат, а от януари 
2019 г. – и за правото им на отказ от това право и правото да запазят мълчание.36 

Когато дадено задържано лице конкретно поиска адвокатска помощ, дежурният поли-
цейски служител е длъжен незабавно да се свърже по телефона с избрания от задържа-
ния адвокат с информация за личните данни и състоянието на задържания, както и за 
причините за ареста му.37 Ако задържаният не може да си позволи адвокат, той има право 
на безплатна правна помощ, предоставена от служебен защитник, вписан в Национал-
ния регистър за правна помощ.38 Ако задържаните от полицията поискат правна помощ, 
те трябва изрично да посочат това в декларацията за правата – формуляр, който се по-
пълва от тях по време на полицейското задържане.39 След това, съгласно последващите 

32  Dayanan v Turkey, жалба № 7377/03 (pешение от 13 октомври 2009 г.).
33  A.T. v Luxemburg, жалба № 30460/13 (Решение от 9 април 2015 г.).
34  Конституция на Република България, член 30, ал. 4, достъпна на: http://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377.
35  Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), член 72, ал. 5.
36  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 72, ал. 5.
37  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 7, достъпна на: 
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=C90D4AE4E1A53C0CD2D603FEF8CF166D?idMat=91688.
38  Закон за правната помощ (01.01.2006 г.), член 21, ал. 4, достъпен на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135511185.
39  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 74, ал. 3. 
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изменения на Закона за правната помощ, полицейските органи са длъжни да се свържат 
незабавно с местния адвокатски съвет, който назначава служебен защитник, включен в 
списъка на дежурните адвокати.40, 41 Задържаното лице има право да избере служебен 
защитник от списъка с такива дежурни адвокати (избрани от Националния регистър за 
правна помощ), който трябва да бъде на разположение в полицейското управление и 
да е поставен на място, достъпно за задържаните.42 Законът за правната помощ обаче 
не гарантира, че задържаният ще получи услугите на избрания от него защитник („при 
възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се пре-
доставя правна помощ.“).43

Задържаните от полицията нямат право на задължителна адвокатска защита, какъвто е слу-
чаят с обвиняемите, задържани в хода на наказателното производство съгласно Наказател-
но-процесуалния кодекс (НПК).44 Това е много съществена разлика със задържането, съглас-
но Закона за Министерството на вътрешните работи и задържането, съгласно НПК. Лицата, 
които са задържани, имат право на достъп до адвокат, но задържането съгласно Наказател-
но-процесуалния кодекс е възможно само след предварително официално уведомяване 
за обвиненията. С други думи, съгласно българското наказателно право, задържането под 
стража никога не може да бъде първото събитие, предприето срещу лице по подозрение, че 
е извършило престъпление. Когато задържането на заподозряно лице се счете за необходи-
мо, мярката се налага от полицията или друг правоприлагащ орган, но извън наказателното 
производство. Заподозрените имат право на адвокат от самото начало на задържането, но 
резултатите от емпирични изследвания показват, че то няма практическо значение.

Достъпът на задържани лица до адвокатска помощ е регламентиран в специална Ин-
струкция на главния прокурор от 11 април 2011 г. 45 Определеният в нея срок за достъп 
на задържаното лице до адвокат е не по-късно от два часа след задържането, а когато 
адвокатът посети мястото за задържане, трябва да му се осигури достъп до задържаното 
лице в рамките на 30 минути. Инструкцията обаче се отнася само за органите на досъ-
дебното производство, след като то бъде образувано и след като задържаното лице бъде 
привлечено като обвиняем, поради което е неприложима за задържаните лица по Закона 
за Министерството на вътрешните работи. 

Според закона точният час на уведомяване на адвоката се отразява в декларацията за 
правата, попълнена от задържаното лице, а точният час на неговото явяване се отбелязва 
в регистър в полицейското управление.46

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс обвиняемият има право свободно да осъ-
ществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга 
правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на 
всяко друго процесуално действие, с участие на обвиняемия.47

На практика адвокатите могат да срещнат трудности при получаването на достъп до кли-
ента по време на полицейското задържане. Този раздел има за цел да даде препоръки за 

40  Закон за правната помощ, член 28, ал. 2, член 30, ал. 3. 
41  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 7. 
42  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 6.
43  Закон за правната помощ, член 25, ал. 6. 
44  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 94, ал. 1, т. 6.
45  Главен прокурор, Инструкция 134/11.04.2011 г. относно действията, които могат да извършват органите на 
досъдебното производство по отношение на адвокати, 2011 г., член 7, член 8 и член 14, достъпна на: http://svak.lex.
bg/news.html&pn=15&id=964.
46  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 8.
47  Наказателно-процесуален кодекс, член 55, ал. 2 (нова, в сила от 22 януари 2019 г.).
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справяне със следните пречки, с които адвокатите могат да се сблъскат:

• Какво става, ако не мога да получа достъп до моя клиент, задържан от полицията?

• Какво става, ако трябва да изчакам, преди да видя клиента си?

• Какво става, ако имам много ограничено време за консултация?

c. Практически предизвикателства и препоръки

След осъществяване на задържането, съгласно член 74, ал. 3 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи, на лицето се предоставя декларация, в която, наред с другото, то 
декларира дали желае адвокатска защита от личен или служебен адвокат. Както текстът 
на заповедта за задържане, така и текстът на декларацията за правата не споменават, че 
лицето има право на защитник от момента на ареста.48 При проведените интервюта със 
задържани лица, в изследване от 2017 г., някои от тях съобщиха, че полицаите не са им 
позволявали да декларират, че желаят адвокат по свой избор. Ако са искали да напишат 
това, полицаят ги е питал дали разполагат с пари и им е казал, че трябва да заплатят, а 
на тези, които са искали служебен адвокат, им е било казвано, че такъв не е необходим 
за полицейското задържане и че ще им бъде осигурен адвокат на по-късн етап. Няколко 
от интервюираните лица съобщиха, че им е било посочвано къде да полагат подписи в 
някаква бланка, но така и не са разбрали какво подписват. 49

През 2017 г. интервюирани адвокати съобщиха, че когато са посещавали клиентите си в 
полицейските управления, им е бил отказан достъп с аргумента, че лицето е попълнило в 
декларацията за правата, че не желае адвокат или че с лицето се извършват оперативни 
действия и адвокатът трябва да изчака тяхното приключване. 50

Като част от изследване на полицейското задържане през 2015 г. бяха интервюирани ре-
дица практикуващи адвокати, които споделят мнението, че в общия случай задържаните 
имат достъп до адвокатска помощ, ако и само след като бъдат привлечени като обвиня-
еми.51 Изследване52 от 2016 г. сред очевидно уязвими осъдени лица достигна до сходни 

48  Български хелзинкски комитет (БХК), Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 48, достъпно на английски 
език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-Inside-Police-Custody-2-Bulgaria-EN.pdf.
49  Пак там, стр. 48.
50  Пак там, стр. 46.
51  Български хелзинкски комитет, Нормативни и практически предизвикателства за ефективното разследване на 
полицейското насилие, 2017 г., достъпен на английски език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/2016police_
en.pdf. Според изследването вероятността на задържаното лице да бъде назначен адвокат е по-голяма, ако арестът 
е извършен през деня, ако задържаното лице поиска адвокат и ако това искане е надлежно отбелязано в докумен-
тацията на задържаното лице. Проблемът на практика е, че задържаните заподозрени невинаги биват информира-
ни относно правото им на адвокат, а исканията им не се документират правилно (понякога полицейските служители 
просто диктуват на задържаните да запишат „не“ в полетата, отнасящи се до искане за адвокат, лекар или трето 
лице, което да бъде информирано за задържането, за да се избегне повечето работа). Друг проблем е, че задържа-
ното лице може да бъде задържано за няколко часа без някакво обвинение, а само на основание, че „съществуват 
данни, че лицето е извършило престъпление“, като тази информация не му/й е представена. Този тип задържане 
може изобщо да не бъде документирано от полицейските служители и задържаното лице в такива случаи бива 
освобождавано, без да има възможността да докаже, че е било задържано. Освен това, ако задържането се слу-
чи през нощта и дори задържаният да поиска адвокат и да са положени някакви усилия такъв да бъде осигурен, 
по-вероятно е това да не се случи, особено в малките градове, поради липсата на дежурни адвокати или слабата 
мотивация на адвокатите да се отзоват на искането, както и липсата на наказания за подобни откази. Адвокатите, 
интервюирани като част от това изследване, са също с впечатлението, че задържаният може да бъде разпитан в 
качеството си на свидетел, без да има адвокат.
52  Български хелзинкски комитет, Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психо-со-
циални увреждания в наказателното производство, 2018 г., национален доклад, стр. 13.
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изводи. От общо 16 интервюирани лица шест не са имали адвокат при първия разпит от 
полицията (няма данни дали този разпит е бил преди или след образуване на досъдеб-
ното производство), трима въобще не са имали адвокат, докато са били в полицейското 
управление, а останалите седем са имали служебен адвокат, „избран“ от полицаите. На 
четиринадесет от лицата не са били позволени консултации с адвокатите им насаме, до-
като са били задържани от полицията. Някои от интервюираните лица определено не са 
доволни от защитата, която са получили. 

Дори когато задържаното лице е поискало достъп до адвокат, това не винаги задължа-
ва полицейските органи да му осигурят такъв и да не провеждат „оперативни беседи“ с 
него/нея. Това стана ясно от решението на ЕСПЧ по делото Димитър Митев срещу Бъл-
гария, в което жалбоподателят, задържан по подозрение, че е извършил престъпление, 
е поискал адвокат, но не е получил достъп до такъв. Той е бил разпитан и е направил 
самопризнание за тежко престъпление. Впоследствие той е осъден въз основа на свиде-
телски показания на оперативните полицейски служители. Съдът е установил нарушение 
на член 6.3в от Конвенцията, поради факта, че жалбоподателят не е бил подпомаган от 
адвокат, когато е направил самопризнанието, въпреки че е поискал такъв.53

„Оперативна беседа“ със задържано лице може да се проведе по всяко време – по време 
на фактическото задържане, преди или след връчването на заповедта за задържане. По 
своето естество тя е разпит за предполагаемо престъпление, извършен от оперативни 
работници – полицаи, които вземат участие в разкриването на престъпления, но не про-
веждат формалното разследване след повдигане на формално обвинение. За разлика от 
разследващите полицаи, на оперативните работници им е позволено впоследствие да 
свидетелстват в наказателното производство, в т.ч. пред съда, какъвто е случаят в делото 
Димитър Митев срещу България.

Лицата, които са задържани от полицията, поради наличието на данни за извършено 
престъпление, на практика са лишени от достъп до адвокат. С малки изключения, те пре-
карват целия период на задържане без ефективна правна помощ. Те биват разпитвани за 
предполагаеми престъпления от оперативни работници по време на „оперативната бесе-
да“, по правило – без адвокат. Информацията, която споделят, може директно да влезе в 
наказателните им дела, чрез свидетелските показания на оперативните работници. Това 
може да послужи като основание за осъдителна присъда. Правото на достъп до адвокат 
по време на полицейското задържане е неефективно на практика, защото законът не за-
бранява „оперативната беседа“, ако задържаното лице е поискало да бъде подпомогнато 
от адвокат, и защото няма задължителна адвокатска помощ за уязвими групи задържани. 
Няма изградена система за наемане на адвокат, когато такъв е поискан. Натискът върху 
задържаните лица да се отказват от правото на адвокатска помощ също играе важна роля 
за липсата на ефективен достъп до адвокат по време на полицейското задържане. 54

ДОСТъП ДО КЛИЕНТ, ЗАДъРЖАН ОТ ПОЛИЦИяТА:

Препоръки

• Отправете искане до полицията да видите клиента си незабавно и попитайте защо кли-
ентът Ви не е на разположение.

53  ЕСПЧ, Димитър Митев срещу България, § 72. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181387%22]}
54  Български хелзинкски комитет (БХК), Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 52–53, достъпно на ан-
глийски език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-Inside-Police-Custody-2-Bulgaria-EN.pdf.



15

• Ако в полицейското управление не Ви бъде позволено да се срещнете незабавно с кли-
ента си, запишете времето, в което сте били повикани, и времето, в което сте били 
в състояние да се срещнете с клиента – може да се наложи да се позовете на това в 
по-късна фаза на производството. 

• Ако полицейските служители вече разпитват клиента Ви, помолете да спрат.

1.2. Поверителност на консултацията между адвокат и клиент
За да бъдете в състояние да предоставите ефективна правна помощ, имате нужда от адек-
ватна обстановка и от най-важното – място, където да разговаряте насаме с клиента си. 

a. Европейски стандарти

Член 4 от Директивата относно правото на достъп до адвокат предоставя абсолютно пра-
во на поверителност по отношение на комуникацията между адвокат и клиент, „при упра-
жняването на предвиденото в настоящата директива право на достъп до адвокат“. Кому-
никацията, обхваната от тази разпоредба, включва „срещи, кореспонденция, телефонни 
разговори и други разрешени съгласно националното право форми на комуникация.“ 

В съображение (33) се набляга на важността на поверителността на комуникацията меж-
ду адвоката и клиента, като от „ключово значение за осигуряване на ефективното упраж-
няване на правото на защита“ и „съществен елемент от правото на справедлив съдебен 
процес.“ Освен това, от държавите членки се изисква да предприемат мерки за гаранти-
ране на поверителността на комуникацията на лишените от свобода: „държавите членки 
следва да се въздържат да се намесват или да имат достъп до тази комуникация, но и 
когато заподозрените или обвиняемите са задържани или се намират в контролирано от 
държавата място, държавите членки следва да гарантират, че условията и редът за кому-
никация осигуряват и запазват поверителността.“ 

b. Национални стандарти

Правото на задържаните да се срещат насаме с адвокатите си е гарантирано в Конститу-
цията, а Наказателно-процесуалният кодекс и Законът за адвокатурата обвързват това 
право с адвоката, а не със задържания. Съгласно българската Конституция всеки има 
право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е 
неприкосновена.55 Помещенията за свиждане и среща с адвокат в полицейските управле-
ния трябва да са звукоизолирани, да бъдат оборудвани с основно и аварийно осветление 
и неподвижно закрепени мебели и да осигуряват конфиденциалност на разговора, както 
и възможност за наблюдение на срещата от полицейска охрана.56 

Законът за адвокатурата предоставя подробна уредба на поверителността на комуни-
кацията на адвокатите, като всички форми на комуникация между адвокат и клиент, 
независимо от естеството на производството, по отношение на което те възникват, са 
неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване, а раз-
говорите между адвоката и неговия клиент не могат да се подслушват и записват. 

55  Конституция, член 30, ал. 5.
56  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 76.
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Наказателно-процесуалният кодекс предвижда още, че адвокатите не трябва да бъдат 
разпитвани като свидетели по отношение на информация, получена от техните клиенти. 
Когато срещите се провеждат в местата за задържане, адвокатите имат право да преда-
ват и получават документи във връзка със случая на своя клиент, чието съдържание не 
подлежи на проверка. 

c. Практически предизвикателства и препоръки

Звукоизолирани помещения в полицейските управления, обаче, не съществуват почти 
никъде. Няколко участници във фокус групи в изследване от 2016 г.57 заявиха, че като 
правило срещите между адвоката и клиента в полицейските управления се провеждат в 
кабинетите на разследващите полицаи и дори в тяхно присъствие. Първоначалният кон-
такт между адвоката и задържаното лице най-често се осъществява директно в кабинета 
на разследващия полицай, но само след като лицето е било привлечено като обвиняем. 
Според обвиняемите, интервюирани в изследване от 2017 г., въпреки че са имали лични 
адвокати, на тях не им е било дадено време да проведат среща насаме и да се консул-
тират със своя адвокат, преди да бъдат привлечени като обвиняеми. Комуникацията им 
с адвоката най-често се е осъществявала в кабинета и в присъствието на разследващия 
полицай.58 

Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и подзаконовите нор-
мативни актове за неговото прилагане уреждат комуникацията между адвоката и кли-
ента, по време на задържането, във фазата на досъдебното производство. Адвокатите 
могат по всяко време да поискат среща със задържаните и срещите им не подлежат на 
прекъсване или записване, но могат да бъдат наблюдавани от надзирателите. Въпреки 
това адвокатите могат да се откажат от правото на поверителност на комуникацията с 
обвиняемия и да поискат срещата да бъде в присъствието на надзирател. Няма законово 
ограничение по отношение на честотата или продължителността на срещите, които се 
провеждат в специално определени за целта помещения. През 2006 г. Конституционният 
съд обяви, че разпоредбата, предвиждаща, че цялата кореспонденция на лица, задър-
жани под стража, подлежи на проверка от администрацията, е противоконституционна. 
Участниците във фокус групите през 2016 г. изразиха опасения относно степента на по-
верителност на срещите, провеждани в местата за задържане в досъдебното производ-
ство, поради действителното състояние на някои от помещенията за свиждане. 59

ОСИГУРяВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИя: 

Практически препоръки

• Помолете полицейските служители за затворена стая за срещата с клиента Ви. Ако това 
не е възможно, снимайте условията на консултацията за бъдещо използване в съда.

• Използвайте писмена форма за комуникация с клиента Ви за важните моменти в за-
щитната стратегия.

57  БХК, Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство, 2017 г., стр. 41, достъпен на английски 
език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-right_to_a_lawyer_and_to_legal_aid_in_criminal_
proceedings_in_five_european_jurisdictions_-_comparative_report.pdf.
58  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 49.
59  БХК, Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство, 2017 г., стр. 41.
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1.3. Отказ от защитник
Въпреки че заподозрените и обвиняемите имат право на адвокат, те могат да се откажат 
от това право. Законодателството на ЕС определя някои основни гаранции за отказа от 
защитник. По-специално:

• Отказът трябва да бъде даден доброволно и недвусмислено. 

• Обстоятелствата на отказа трябва да бъдат отбелязани в протокол. 

• Оттеглянето на отказа от защитник може да се извърши във всеки момент на наказа-
телното производство и има действие от момента, в който е направено. Заподозреният 
или обвиняемият трябва да бъдат информирани за тази възможност.

 
a. Европейски стандарти 

Член 9, алинея 1, букви а) и б) от Директивата относно правото на достъп до адвокат из-
исква „а) на заподозрения или обвиняемия е предоставена ясна и достатъчна устна или 
писмена информация, на прост и разбираем език, относно съдържанието на въпросното 
право и възможните последици на отказа от него; и б) отказът е направен доброволно 
и недвусмислено.“ В съображение (39) се посочва, че „заподозрените или обвиняемите 
следва да могат да се откажат от право, предоставено съгласно настоящата директива, 
ако им е предоставена информация относно съдържанието на съответното право и въз-
можните последици от отказа от него. При предоставянето на такава информация следва 
да се вземе предвид конкретното състояние на заподозрените или обвиняемите, вклю-
чително възрастта им и психическото и физическото им състояние.“

Отказ може да се направи както писмено, така и устно. Член 9, алинея 2 обаче предвижда 
задължение той да „се отбелязва, заедно с обстоятелствата, при които е направен, като 
се използва процедурата за протоколиране, в съответствие с правото на съответната дър-
жава членка.“ 

В съответствие с член 9, алинея 3 „заподозрените или обвиняемите могат впоследствие 
да оттеглят този отказ на всеки етап от наказателното производство“ и трябва да бъдат 
уведомени за тази възможност. „Оттеглянето поражда действие от момента, в който е 
направено.“ Съображение (41) разяснява, че „когато заподозреният или обвиняемият 
реши да оттегли отказа, в съответствие с настоящата директива, това не следва да налага 
повторното провеждане на разпитите или на процесуалните действия, извършени във 
времето, през което е имало отказ от правото.“

По отношение на уязвимите лица Препоръката относно уязвимите лица посочва, че „ако 
уязвимото лице не е в състояние да разбира и следва производството, то следва да не 
може да се откаже от правото си на достъп до адвокат, съгласно Директива 2013/48/ЕС.“

b. Национални стандарти

От януари 2019 г. българското законодателство предвижда изрично отказ от правото на 
защитник. Измененията задължават разследващите органи да разяснят на обвиняемия 
последиците от отказа от защитник.60 Разяснението, както и причините, посочени от об-

60  Наказателно-процесуален кодекс, член 96 (нов, в сила от 22 януари 2019 г.).
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виняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното 
процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки мо-
мент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този мо-
мент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа 
от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да си избере защитник и 
да се среща насаме с него.61 Правото на заподозрените да бъдат информирани за отказа 
от защитник и последствията от него беше въведено и в Закона за военната полиция,62 
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“,63 Закона за Министерството на 
вътрешните работи64 и Закона за митниците.65 Въпреки това само Наказателно-процесу-
алният кодекс и Законът за митниците задължават разследващите органи да отразяват 
отказа и причините за него в протокол. 

c. Практически предизвикателства и препоръки

Практиката до 2019 г. показва, че делът на задържаните в полицията, които са заявили 
желание да имат адвокат, е под 1,1%.66 Всички останали близо 99% са подписали откази. 
При проведените интервюта със задържани лица, в изследване от 2017 г., 67 някои от тях 
съобщиха, че полицаите не са им позволявали да декларират, че желаят адвокат по свой 
избор. Ако са искали да напишат това, полицаят ги е питал дали разполагат с пари и им 
е казал, че трябва да заплатят, а на тези, които са искали служебен адвокат, им е било 
казвано, че такъв не е необходим за полицейското задържане и че ще им бъде осигурен 
адвокат на по-късен етап. Няколко от интервюираните лица съобщиха, че им е било по-
сочвано къде да полагат подписи в някаква бланка, но така и не са разбрали какво под-
писват.68 Същото изследване проучи гледната точка и на полицейските служители и уста-
нови, че тяхното мнение за ролята на адвоката е негативно. Според служителите адвокат 
не е нужен за самото полицейско задържане, а за по-късния етап: при привличането на 
обвиняемия. В случай че все пак адвокат посети свой клиент в управлението, това е било 
„изнервящо“ за полицейските служители. 69

От друга страна, интервюирани адвокати съобщиха, че тяхното присъствие в полицей-
ското управление дава сигурност и спокойствие на задържаното лице, както и че е от 
ключово значение за по-нататъшното му участие в досъдебното производство. Според 
тях, обаче, нагласата на полицията за тяхната роля по време на полицейското задържане 
е, че те по-скоро са ненужни и дори пречат на полицейския орган да изпълнява задълже-
нията си. 70

61  Наказателно-процесуален кодекс, член 96, ал. 1 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
62  Закон за военната полиция, член 13, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
63  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, член 124б, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
64  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 72, ал. 5 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
65  Закон за митниците, член 16а, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
66  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 49.
67  Пак там, стр. 48.
68  Пак там, стр. 48.
69  Пак там, стр. 50.
70  Пак там, стр. 50.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРъКИ

Ако научите от полицията, че Вашият клиент се е отказал от правото си на защитник, опи-
тайте да разберете какво се е случило:

• Поискайте да видите писмения отказ, ако има такъв, или записа на устния отказ.

• Поискайте да видите документите, представени на Вашия клиент.

Вземете предвид конкретните обстоятелства: 

• Има ли характерни особености на лицето, които е трябвало да бъдат взети предвид при 
преценката на предполагаемия отказ? 

• Какво е направено, за да се отчете специфичната уязвимост на обвиняемия (напр. дали 
е бил извършен медицински преглед, дали е поискана подкрепа от трети лица, дали на 
клиента Ви е предоставена информация за отказа на език и по начин, който може да 
разбере).

• Опитайте се да разберете дали клиентът Ви е бил манипулиран/заплашен или малтре-
тиран от полицейските служители, преди той/тя да се откаже от правото си.

1.4. Уведомяване относно правата
На практика, на всички заподозрени лица или обвиняеми трябва да се предостави неза-
бавно писмена декларация за правата и да им се позволи да я запазят през целия период 
на задържането им. По отношение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ 
е особено важно заподозрените лица и обвиняемите да са наясно със своите права да 
оспорват мярката за неотклонение „Задържане под стража“, на достъп до адвокат (вклю-
чително безплатна правна консултация) и на достъп до преписката. 

a. Европейски стандарти

Член 4, алинея 1 от Директивата относно правото на информация предвижда, че на за-
подозрените лица или обвиняемите, които са арестувани или задържани, се предоставя 
„декларация за правата“, съдържаща посочената по-горе информация, която те могат да 
запазят по време на своето задържане: „на заподозрените лица или обвиняемите [...] се 
предоставя незабавно писмена декларация за правата. На лицата се дава възможност да 
прочетат декларацията за правата и им се позволява да я запазят през целия период на 
задържането им.“ По същия начин, както е предвидено в член 4, алинея 3, декларацията 
за правата трябва да „съдържа основна информация относно всички възможности, съ-
гласно националното право за обжалване на законосъобразността на ареста, получаване 
на преразглеждане на задържането, или отправяне на искане за условно освобождава-
не.“ Така правото на ЕС не определя последствията от непредоставянето на такава декла-
рация за правата, а оставя това на националното законодателство.
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На практика декларацията за права може да не е на разположение на език, който Вашият 
клиент разбира. В тази връзка член 4, алинея 4 от Директивата относно правото на инфор-
мация определя изискването декларацията за правата да „се изготвя на прост и достъ-
пен език (…)“ и това, че заподозрените или обвиняемите трябва да получат декларацията 
„на език, който те разбират“. Когато „няма декларация за правата на съответния език“, 
член 4, алинея 5 посочва, че „заподозрените лица или обвиняемите се информират устно 
за техните права на език, който те разбират. След това своевременно им се предоставя 
декларация за правата на език, който те разбират.“

b. Национални стандарти

Незабавно след задържането си лицата трябва да бъдат запознати с основанията за за-
държането и предвидената в закона отговорност, както и с процесуалните си права.71 
Всички лица, задържани в полицията, биват информирани за правото им на медицинска 
помощ,72 правото на достъп до адвокат,73 както и правото да бъде уведомено трето лице 
за тяхното задържане74 и попълват декларация75 за намерението си да упражнят или да 
не упражнят тези права.76 Българското законодателство обаче не съдържа разпоредби, 
които да очертават конкретна процедура, по която задържаните лица трябва да бъдат 
информирани за това какви са техните процесуални права и как могат да ги упражняват. 

На 22 януари 2019 г. за задържаните лица бе въведено правото да запазят мълчание, как-
то и да бъдат информирани за него, в Закона за Министерството на вътрешните работи,77 
Закона за военната полиция,78 Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“79 и 
Закона за митниците.80

В декларацията за правата (до края на 2018 г.) липсва информация за: основанията за 
задържането на лицето като заподозряно в извършване на престъпление; за правото му 
на устен и писмен превод по време на полицейско задържане; за правото му на достъп 
до материалите по делото и, може би най-важното, за правото му да запази мълчание по 
време на „оперативната беседа“, при условията на полицейско задържане.

Разследващите органи, съдът и прокурорът са длъжни да информират обвиняемите за 
техните процесуални права и да им осигурят възможност да ги упражняват. 81

71  Закон за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), член 74 и Инструкция 8121з-78 от 24 януари 
2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15.
72  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 1, т. 3 и Закона 
за Министерството на вътрешните работи, член 74, ал. 2, т. 6, буква в).
73  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 1, т. 2 и Закона 
за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), член 74, ал. 2, т. 6, буква б).
74  Закона за Министерството на вътрешните работи (27.06.2014 г.), член 74, ал. 2, т. 6, буква г).
75  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, Приложение № 1 и член 15, ал. 2.
76  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 1, т. 3 и Закона 
за Министерството на вътрешните работи, член 74, ал.3.
77  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 72, ал. 5 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
78  Закон за военната полиция, член 13, ал. 2 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
79  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, член 124б, ал. 8 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
80  Закон за митниците, член 16а, ал. 5 (изм., в сила от 22 януари 2019 г.).
81  Наказателно-процесуален кодекс, член 15, ал. 3. 



21

c. Практически предизвикателства и препоръки

Тъй като фигурата на заподозрените в извършване на престъпление лица не е легално 
призната, българският закон не гарантира процесуални права за защита на лицата, за 
които има данни да са извършили престъпление и срещу които се предприемат действия 
по разследване извън наказателното производство. До януари 2019 г. нямаше друга нор-
мативна уредба, даваща на задържаните възможност за участие и защита във воденото 
срещу тях разследване, като например право да се запази мълчание и да не се свидетел-
ства срещу себе си, право на устен и писмен превод и право на достъп до материалите по 
делото. През януари 2019 г. е въведено само правото да се запази мълчание. 

Изследване от 2016 г.82 относно правото на информация за правата достигна следните 
изводи:

• Лицата, задържани по подозрение за извършено престъпление, се уведомяват за пра-
вата си на задържани лица посредством декларация. В нея липсва информация за пра-
вата на задържаните, свързани с провежданото срещу тях наказателно преследване. 

• Една и съща декларация относно правата се предоставя на всички задържани в поли-
цията лица, без да се адаптира за нуждите на непълнолетните или хората, които пора-
ди умственото или психическото си състояние, не могат да разбират съдържанието или 
значението на информацията. 

• Задържаните в полицията лица, които не разбират български език, нямат право на пис-
мен превод на декларацията относно правата си. 

• В рамките на изследването от 2016 г. бяха документирани множество твърдения, свър-
зани с ненавременното предоставяне или с непредоставянето на декларация относ-
но правата на задържаните. Други идентифицирани проблеми бяха недостатъчното 
време за запознаване със съдържанието на декларацията и с липсата на подкрепа за 
задържаните, които са неграмотни или не владеят български език. Описани бяха и ре-
дица практики за разубеждаване на задържаните да се запознаят с и да упражнят пра-
вата, вписани в декларацията, включително чрез манипулации и заплахи. 

• Непредоставянето или предоставянето на непълна информация по време на полицей-
ското задържане често води до противозаконни действия от страна на правоприлагащите 
органи, като физическо малтретиране на задържани, психологически натиск и изтръгва-
не на самоуличаваща информация, която впоследствие попада в наказателните им дела. 

• Лицата, които не са формално задържани, но са ескортирани до полицията и са задъл-
жени да останат там за разпит или друго действие по воденото срещу тях полицейско 
разследване, изобщо не получават писмена информация относно правата си. 

• Декларацията за правата, предоставяна в местата за задържане към МВР, не отговаря 
напълно на изискванията за достъпност на езика и лесна четимост на съдържанието. 
Основните проблеми са: използвани препратки към законодателството, без да се по-
яснява тяхното съдържание, както и липсата на информация за начина на реализиране 
на посочените права. 

• Законността на задържането може да бъде обжалвана пред административния съд, но 
нарушаването на правата на задържаните заподозрени, включително и нарушаването 

82  БХК, Декларации за правата на задържаните в България, доклад, 2016 г., стр. 54–55, достъпен на английски 
език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2017-07_lor_national__report_en.pdf.
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на правото на информация, не се отразява на справедливостта на наказателното про-
изводство. 

• По силата на Закона за противодействие на тероризма и Закона за частната охранител-
на дейност, лица, заподозрени в извършването на престъпление, могат да бъдат за-
държани до пристигането на органите на полицията. В тези нормативни актове изцяло 
липсва уредба за правата на задържаните в периода до пристигането на органите на 
полицията и съответно не е предвидена декларация относно правата на задържаните. 

• Лицата, които формално са привлечени към наказателна отговорност, получават пис-
мена информация относно правата си в наказателното производство и относно някои, 
но не всички, права и правни възможности, свързани със задържането. Информацията 
за правата им, свързани със защитата и участието в наказателното производство, се 
съдържа в актове, издавани от прокурора и разследващите органи, а не в специална 
декларация относно правата. Тя преповтаря законовите разпоредби, закрепящи съот-
ветните права, без да ги адаптира за нуждите на техните читатели и без да предоставя 
допълнителни указания за практическото им реализиране. 

• Непредоставянето на писмена информация, свързана с правата на обвиняемия в нака-
зателното производство, е съществено процесуално нарушение и води до прекратява-
не на съдебното производство и връщане на делото на досъдебна фаза. Непредоставя-
нето обаче на писмена информация относно правата на задържаното лице, приложими 
към периода на задържането, не нарушава справедливостта на процеса. 

• Националният законодател не урежда предоставянето на декларация или друга пис-
мена информация на задържаните в производството по европейска заповед за арест, 
отразяваща спецификите на това производство.83

Изследване от 2017 г. добавя и няколко други констатации: 

Начинът, по който се попълва декларацията, беше обект на изследване както по време на 
мониторинга в полицейските управления, така и при интервюирането на обвиняеми лица 
за полицейското им задържане през 2017 г. В присъствието на външни наблюдатели, в 
помещението за попълване на документи, полицейските служители даваха достатъчно 
време на задържаните лица да се запознаят с декларацията. В отделни случаи те раз-
ясняваха някои текстове и ги уведомяваха, че могат да впишат какво е конкретното им 
желание. При интервюирането на обвиняеми лица в ареста, обаче, беше получена ин-
формация, която се различаваше от информацията от проведения мониторинг. Повечето 
от интервюираните лица съобщиха, че не са имали достатъчно време да се запознаят с 
текстовете и че са попълвали всичко в декларацията под диктовката на полицая. „Писах 
каквото ми казаха“ – така най-често задържаните лица описваха как са попълвали декла-
рациите. Няколко от интервюираните лица съобщиха, че полицаят им е посочвал къде 
точно трябва да пишат на листа и им е казвал: „Тук пиши „не желая“ (адвокатска защита), 
тук пиши „уведомен съм“ (за правото на свиждания) или тук пиши „нямам“ (нужда от 
специална диета). Дори да са искали да напишат, че желаят адвокатска защита, полицаят 
е обяснявал на лицата, че такава не е необходима по време на 24-часовото задържане и 
че адвокат ще им бъде осигурен на по-късен етап. 84

Изследването за 2017 г. заключава, че законът допуска значителна гъвкавост по отноше-
ние на момента, в който заповедта за задържане трябва да бъде връчена на задържаното 

83  БХК, Декларации за правата на задържаните в България, 2016 г., стр. 54–55, достъпен на английски език на: 
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2017-07_lor_national__report_en.pdf.
84  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 34.
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лице. Всъщност често пъти тя се връчва няколко часа след фактическото задържане на 
лицето. Заповедта не дава информация за фактическите основания за задържане. Декла-
рацията за правата на задържаните се дава прекалено късно след връчване на заповедта 
за задържане. Тя не разяснява правата по лесноразбираем начин, който да е адаптиран 
към разбирането на съответното лице. Процесът на запознаване с нея е доста формалис-
тичен и цели най-вече да вземе подписа на задържаното лице. Законът не регулира адек-
ватно правото на лицето да задържи копие от декларацията за правата на задържаните 
по време на задържането.85 Въпреки наличните възможности да се направи избор дали 
да се ползват от правата, които законодателят е приел, че могат да се осигурят след за-
държането, с малки изключения, задържаните лица декларират откази да се възползват 
от тези права. Така декларациите за права по-скоро изиграват ролята на декларации за 
отказ от права, който отказ спестява значителни ангажименти, ресурси, време и нерви на 
полицейските служители.86

ИНФОРМАЦИя ЗА ПРАВАТА: 

Практически препоръки

Попитайте клиента си: 

• Как Ви беше предоставена информацията за Вашите права? 

• Кога беше предоставена информацията? 

• Бил ли е уведомен заподозреният за процесуалните му права своевременно, за да об-
мисли упражняването им, преди да бъде разпитан? 

• Били ли са направени коментари от полицията относно последиците от упражняването 
на правата, посочени в декларацията, или във връзка със значението на документа? 

• Била ли е дадена на клиента Ви възможност да прочете декларацията?

• Имало ли е „разубеждаващо уведомяване“ (когато полицията или друг разследващ 
служител се опита да убеди заподозрения да не упражнява правата си)? 

Обърнете внимание на неадекватно уведомяване относно правата:

• Поискайте разпитът да бъде отложен до предоставянето на декларацията за правата и 
изчитането й от заподозряното лице.

• Направете запис за по-късна употреба в съда.

1.5. Уязвимост на клиента
Като адвокати Вие сте в уникална позиция да разпознаете факторите, които правят клиен-
та Ви уязвим. Какво можете да направите, ако изглежда, че клиентът Ви има интелектуал-
но увреждане? Какво можете да направите, ако смятате, че клиентът Ви е негоден за раз-

85  Пак там, стр. 34.
86  Пак там, стр. 38.
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пит? Трябва да се вземат предвид специфичните потребности на уязвимите заподозрени 
или обвиняеми и да се предприемат подходящи стъпки за гарантиране на правата им.

a. Европейски стандарти

Това е признато в правото на ЕС. Член 3, алинея 2 от Директивата относно правото на ин-
формация изисква от държавите членки да гарантират, че информацията относно правата 
на заподозряното или обвиняемото лице се предоставя, „като се отчитат специфичните 
потребности на заподозрени лица или обвиняеми в уязвимо положение.“ Също така съо-
бражение (27) от Директивата относно правото на превод подчертава, че заподозрените 
или обвиняемите лица могат да бъдат „в потенциално уязвимо положение, по-специал-
но поради физически увреждания, които нарушават способността им да общуват ефек-
тивно.“ С оглед на това „прокуратурата, правоприлагащите и съдебните органи следва да 
гарантират, че тези лица са в състояние да упражняват ефективно правата си, предвиде-
ни в настоящата директива, например като вземат предвид всяка евентуална уязвимост, 
която нарушава способността на тези лица да следят производството и да бъдат разби-
рани, и като вземат подходящи мерки, за да гарантират тези права.“

В допълнение Препоръката относно уязвимите лица дава съвети по отношение на след-
ните аспекти: 

• Право на медицинска помощ: „Ако са задържани, уязвимите лица следва да имат дос-
тъп до системна и редовна медицинска помощ по време на цялото наказателно про-
изводство.“

• Съдействие на законен представител: „Законният представител или подходящ пълно-
летен, определен от уязвимото лице или от компетентните органи да помага на това 
лице, следва да присъства в полицейското управление и по време на съдебните засе-
дания.“

• Право на информация: „Уязвимото лице и, ако е необходимо, неговият законен пред-
ставител или подходящо пълнолетно лице, следва да бъдат информирани за специал-
ните процесуални права по настоящата препоръка, и по-специално за онези, които се 
отнасят до правото на информация, правото на медицинска помощ, правото на адво-
кат, зачитането на неприкосновеността на личния живот и, ако е приложимо, правата, 
свързани с предварителното задържане.“

• Задържане: „Държавите-членки следва да направят всичко необходимо, за да гаран-
тират, че задържането на уязвими лица, преди те да бъдат осъдени, е крайна мярка и 
че тя е пропорционална и се изпълнява при условия, съобразени с потребностите на 
уязвимото лице. Следва да се вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че по време 
на задържането уязвимите лица имат достъп до приемливи помещения, които отчитат 
специфичните им потребности.“

b. Национални стандарти

Българското наказателно законодателство не съдържа дефиниция за „уязвимо лице“, 
както и за лица с физически, интелектуални и/или психо-социални увреждания. В един-
ствения член на Наказателно-процесуалния кодекс, където са споменати групата от лица 
с физически, психо-социални и интелектуални затруднения, във връзка с предоставяне 
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на правна защита, се ползва изразът „физически или психически недостатъци“.87 Той по-
сочва, че на лицата с такива увреждания, които ги възпрепятстват да се защитават сами 
в наказателното производство, се назначава задължителна адвокатска защита, когато 
станат обвиняеми. Наказателният кодекс борави с термините „умствена недоразвитост 
или продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието“ относно невменя-
емостта (член 33) и с термина „душевно болен“ относно прилагането на принудителни 
медицински мерки (член 90). Медицинските експерти, назначавани от съда за оценка на 
състоянието на лице, за което има съмнения, че има интелектуален или психо-социален 
проблем, обаче боравят с дефинициите на Международната класификация на болестите 
(МКБ – 10). Наказателно-процесуалният кодекс също предвижда превод на жестомими-
чен език за обвиняеми, които имат увреждане на слуха или речта. 88

Когато задържаният от полицията е неграмотен или не е в състояние да попълни сам 
декларацията за права, декларацията се попълва от полицейски служител, докато за-
държаното лице диктува желанията си в присъствието на свидетел, който свидетелства 
с подписа си, че желанията на задържаното лице са отразени правилно.89 Задържаното 
лице, което не разбира български език или има увреждане на слуха, речта или зрението, 
се запознава с основанията за задържането, предвидените в закона наказания, своите 
права и процедурата, която следва, на език, който той/тя разбира от тълковник, който се 
осигурява от задържалия го полицейски служител или дежурния такъв. 90

В хода на наказателното производство медицинската експертиза е задължителна само 
след привличането на лицето като обвиняем, когато е налице съмнение, че обвиняемият 
може да е невменяем или когато физическото и/или психическото състояние на обвиня-
емия не му позволяват правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, 
и да дава достоверни обяснения за тях.91 В тези случаи основната цел на експертизата за 
вменяемост от медицинските експерти е да се улесни работата на съдебната власт, а не 
да се предостави подкрепа на уязвимите лица. Експертните заключения не са обвързва-
щи за съда и за органите на досъдебното производство.

c. Практически предизвикателства и препоръки

В България не съществува механизъм за оценка и идентифициране на общи признаци 
на уязвимост на заподозрените в престъпления в наказателното производство. Налице е 
пропуск в това отношение в началните фази на българското наказателно производство, 
доколкото не се осъществява и обективна първоначална оценка от полицията или други 
разследващи органи за уязвимост сама по себе си и с цел предоставяне на подкрепа на 
уязвими лица, докато са още задържани. Освен това законът не изисква, когато има при-
знаци на уязвимост в заподозряно лице, тази информация да се предава на съответните 
органи, за да се предизвика допълнителна медицинска експертиза. Субективно, след об-
разуване на досъдебно производство и когато уязвимото лице е привлечено като обви-
няем и по признак предимно тежест на престъплението или бедност, се назначава фор-
мално служебен адвокат с очакването той да осигури нужната подкрепа на обвиняемия. 
На практика, едва след повдигане на обвинението се назначава медицинска експертиза, 
чиято цел най-често е да установи вменяемостта/невменяемостта на лицето (а не да пре-

87  Наказателно-процесуален кодекс, член 94, ал. 1, т. 2.
88  Наказателно-процесуален кодекс, член 395з.
89  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 15, ал. 3.
90  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 16.
91  Наказателно-процесуален кодекс, член 144, ал. 2, точка 3, точка 4.
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достави подкрепа).92 Изследване сред осъдени лица с интелектуални и психо-социални 
увреждания от 2016 г. достигна до следните констатации:93

• Българското законодателство не съдържа изрична правна процедура, която да уреж-
да предоставянето на информация на заподозрени или обвиняеми с интелектуални 
и/или психо-социални увреждания относно техните процесуални права по време на 
досъдебната фаза, и по-конкретно, не се обръща специално внимание за разясняване 
на повдигнатите обвинения и самото разследване. Уязвимите лица не получават доста-
тъчно информация за правото си да обжалват действия, които нарушават техните пра-
ва, и не биват правилно запознати с обвинителния акт.

• Българското законодателство не урежда предоставянето на информация на роднини, 
приятели и други близки, които са в доверителна връзка с уязвимото лице за осно-
ванията и хода на производството или пък за процесуалните права и задължения на 
задържания или обвиняемия.

• Лицата с интелектуални и/или психо-социални увреждания нямат гарантиран достъп 
до адвокат, докато са задържани в полицията. Правна помощ се предоставя задължи-
телно, само след повдигане на обвинението и ако тези им увреждания пречат да се за-
щитават сами. За съжаление, първите разпити на някои лица се провеждат без адвокат, 
а в някои случаи, след упражнено физическо и/или психическо насилие от страна на 
полицаите. На практика, единици от уязвимите лица имат срещи насаме с адвокатите 
си по време на процеса.

• Медицинска помощ по време на полицейско задържане се предоставя, само ако лице-
то я е поискало в изрична декларация. Помощта не е специализирана или адаптирана 
към специфичните нужди на уязвимите хора и няма гаранции, че ще се предостави в 
условия на конфиденциалност на практика.

• Уведомяването на роднините/близките на лицето, по време на полицейското задър-
жане, се извършва само ако лицето изрично поиска това в нарочна декларация и от 
дежурен полицейски служител, а не лично.

• Всички интервюирани задържани лица споделиха негативен опит от престоя си в ар-
еста, поради продължителността му, тежките материални условия на живот, липсата 
на комуникация с близки и роднини, липсата на дейности и липсата на поверителни 
срещи с адвокат.

• Българското законодателство не предвижда специални гаранции за процесуалните 
права на подсъдими с интелектуални и/или психо-социални увреждания в съдебно-
то производство, освен правото им на задължителна защита, ако увреждането им им 
пречи да се защитават сами. Макар съдът да е задължен да уведоми всички участници 
в процеса за правата им, няма разпоредби, които да уточняват как, кога и къде трябва 
да бъде предоставена тази информация, както и кой служител е отговорен за предос-
тавянето на тази информация.

• Не съществува и задължение за произнасяне на присъдата по разбираем за лицата с 
интелектуални и/или психо-социални увреждания начин.

92  БХК, Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психо-социални увреждания в нака-
зателното производство, 2018 г., национален доклад, стр. 13, достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/
special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-
proizvodstvo_impair.pdf.
93  Пак там, стр. 3–4.
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• Българските разследващи и правораздаващи органи нямат пряк и автоматичен достъп 
до данни за интелектуални и/или психо-социални увреждания на задържани/обвиня-
еми/подсъдими, нито до данни за техните законни представители, ако са поставени 
под запрещение.

• Законодателството и практиката не предвиждат специализирана подготовка и правила 
за полицаи, прокурори, съдии, адвокати за работа с лица с интелектуални и/или пси-
хо-социални увреждания.

• Аудио- и видео записване на разпити на лица с интелектуални и/или психо-социални 
увреждания не е задължително, според Наказателно-процесуалния кодекс, в която и 
да е фаза на наказателното производство.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРъКИ

Преценете уязвимостта на клиента си:

• Уверете се, че клиентът е разбрал информацията, която му е предоставена – след като 
разясните правата му, помолете клиента Ви да повтори информацията със свои собст-
вени думи

• Подозирате ли някакъв медицински проблем – включително проблеми със зависи-
мости?

• Подозирате ли някакъв проблем с психичното здраве, като например когнитивно ув-
реждане? 

• Ако е постановено задържане, адвокатите трябва да изтъкнат всички свои опасения 
относно годността на клиента им да остане в ареста, както и да поискат експертиза на 
психичното състояние на клиента от адекватно обучени лекари.

• На лицата с интелектуални и/или психо-социални увреждания трябва да се даде право-
то да се обаждат лично на своите роднини или съпрузи, когато са лишени от свобода. 

Ако клиентът е негоден за разпит: 

• Поискайте медицински преглед. 

• Ако клиентът не се нуждае от медицински преглед, поискайте отлагане на разпита.

Водете бележки от срещата с клиента.
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1.6. Информация относно обвиненията преди първия разпит
От решаващо значение е клиентът и/или адвокатът да бъдат информирани за обвинения-
та преди провеждането на разпита в полицията. Информацията, предоставена на клиен-
та при ареста, е от решаващо значение за проверка на законосъобразността на заповедта 
за задържане, която трябва да се основава на обосновано подозрение, че лицето е извър-
шило престъпление. При ареста и първоначалното задържане трябва да е налице обос-
новано подозрение, а в случаите на продължително задържане трябва да се докаже, че 
подозрението е продължило и е останало обосновано през периода на задържането.94

а) Европейски стандарти

Правото на ЕС изисква от държавите членки да гарантират достъп до информация преди 
провеждането на първия официален разпит от полицията. Член 6, алинея 2 от Директи-
вата относно правото на информация обвързва държавите членки със задължението да 
„гарантират, че заподозрените лица или обвиняемите, които са арестувани или задържа-
ни, са информирани относно основанията за техния арест или задържане, включително 
за престъпното деяние, в извършването на което са заподозрени или обвинени.“ За да се 
разбере обхватът на разпоредбата, е полезно да се види съображение (27), което гласи, 
че „на лица, обвинени в извършването на престъпление, следва да се предостави цялата 
информация относно обвинението, необходима, за да могат те да подготвят защитата си 
и за да се гарантира справедливостта на производството.“ 

В допълнение, съображение (28) посочва информацията, която трябва да бъде предоста-
вена: „На заподозрените лица или на обвиняемите се предоставя незабавно информация 
относно престъпното деяние, в извършването на което лицето е заподозряно или обви-
нено, като това става не по-късно от техния първи разпит в наказателното производство 
от полицията или от друг компетентен орган, без да се нарушава хода на текущи разслед-
вания. Описание на фактите, включително, ако са известни, времето и мястото, свърза-
ни с престъпното деяние, в извършването на което лицето е заподозряно или обвинено, 
както и евентуалната правна квалификация на предполагаемото престъпление, следва 
да се предоставя с достатъчно подробности, като се отчита стадият, на който се намира 
наказателното производство, когато подобно описание се дава, за да се гарантира спра-
ведливостта на производството и да се позволи ефективно упражняване на правото на 
защита.“

Директивата се основава на съдебната практика на ЕСПЧ. В делото Фокс и други срещу 
Обединеното кралство ЕСПЧ постанови, че „по силата на алинея 2 всяко арестувано лице 
трябва да бъде уведомено на ясен, нетехнически език, който разбира, за съществените 
правни и фактически основания за неговото арестуване, за да може, ако счете за уместно, 
да поиска да обжалва в съда неговата законосъобразност, в съответствие с алинеята.“95 
По същия начин в делото Камасински срещу Австрия той постанови, че обвиняемият има 
„правото да бъде информиран не само за „причината“ за обвинението, тоест действи-
ята, за които се твърди, че е извършил и на които се основава обвинението, но също и 
за правната квалификация, дадена на тези действия. Тази информация трябва да бъде 
подробна.“96

94  Rasul Jafarov/Аzerbaijan, жалба № 69981/14 (pешение от 17 март 2016 г.), параграф 119.
95  Fox and others v. United Kingdom, жалба № 12244/86 (pешение от 30 август 1990 г.), параграф 40. 
96  Kamasinski v. Austria, жалба № 9783/82 (pешение от 19 декември 1989 г.), параграф 79; Pélissier and Sassi v. France, 
жалба № 25444/94 (pешение от 25 март 1999 г.), параграфи 51–52.
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б) Национални стандарти

Законът за Министерството на вътрешните работи не поставя изрично общо изискване за-
държаните да бъдат уведомявани за основанията за своето задържане, освен това, което е 
записано в заповедите им за задържане. Единствено в член 72, ал. 3 е предвидено, че кога-
то задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията 
за задържането си на разбираем за него език. В Инструкция № 8121з-78 е вписано също 
общо задължение, като съгласно член 15, ал. 1 на задържаното лице трябва да се предос-
тави информация за причините за ареста незабавно след задържането. В случай че задър-
жаното лице не бъде запознато незабавно с основанията за задържането, това се случва 
при връчването на заповедта за задържане, в която съгласно бланката полицейският орган 
трябва да впише първо правното основание: по кои точки от член 72, ал. 1 от Закона за Ми-
нистерството на вътрешните работи е извършил задържането, и непосредствено след това 
да опише в свободен текст фактическите основания за задържане на лицето. 

Причините за задържането могат да бъдат сведени до седемте хипотези на член 72, ал. 
1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), като тези от тях, заради 
които то е извършено, се представят на задържаното лице при връчването на заповедта 
за задържане, а в допълнение полицейският орган вписва в свободен текст фактическите 
и правните основания за задържането. Когато лицето е задържано поради това, че има 
данни, че е извършило престъпление, съществуват две възможности: или данните да се 
окажат недостатъчни, за да се докаже извършването на престъпление, или лицето да 
бъде привлечено като обвиняем съгласно разпоредбата на член 219, ал. 1 от Наказател-
но-процесуалния кодекс, която гласи: „Когато се съберат достатъчно доказателства за 
виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са 
налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разслед-
ващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на 
съответно постановление.“ 

Събирането на доказателства за виновност може да се извършва и без лицето да е било 
задържано или ако е било задържано по ЗМВР, задържането му да не е било продъл-
жено. В такива случаи, когато се съберат достатъчно доказателства, то се призовава в 
полицейското управление за формалното си привличане в качеството на обвиняем. Във 
всички случаи това действие се предхожда от съставяне на постановление за привличане 
на обвиняем, което трябва да съдържа строго определена информация. Основна част от 
тази информация са доказателствата, на които се основава привличането, но законода-
телят е направил уточнението, че се посочват доказателствата „ако това няма да затруд-
ни разследването“. Тоест полицейският орган няма задължението да предоставя всички 
доказателства за виновността на лицето. Постановлението трябва да съдържа и правата 
на лицето в наказателното производство, посочени детайлно в член 55, ал. 1 от Наказа-
телно-процесуалния кодекс (НПК). Съгласно член 219, ал. 4 от НПК постановлението се 
връчва на обвиняемия и неговия защитник, като им се дава възможност да се запознаят с 
пълното му съдържание, а при нужда разследващият орган дава допълнителни разясне-
ния. Препис от постановлението се връчва срещу подпис на обвиняемия. 

в) Практически предизвикателства и препоръки

Теренно изследване от 2017 г.97 установи, че около половината от задържаните лица не са 
били уведомени за причината за ареста незабавно или в самото начало на задържането. Тази 
информация са получили при връчването на заповедта за задържане. В много случаи тази 

97  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г.
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заповед не представлява повече от указване само на относимото законодателство: разпо-
редбата на член 72, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. В няколко 
от случаите лицата са били уведомени общо, че причината за задържането е, че има данни, че 
са извършили престъпление, без да им е казано какво е самото престъпление. По-подробна 
информация са получили на по-късен етап – при провеждането на беседа с полицейските 
служители, но това се е случвало в интервал от два до три часа след задържането. 98

Проведените интервюта с обвиняеми лица през 2017 г. показаха, че най-често лицата, за-
държани по Закона за Министерството на вътрешните работи, се привличат като обвиня-
еми към края на 24-часовото задържане, като за целта на привличането в управлението 
идва адвокат. Междувременно обаче с лицето се провежда една или няколко „опера-
тивни беседи“, без то да бъде информирано, че има право да запази мълчание, и в ма-
совия случай – без участието на адвокат. В хода на тези беседи се събира допълнителна 
информация чрез изявления на задържаното лице, която впоследствие може да влезе 
като доказателство по делото чрез свидетелствата на оперативните работници, или чрез 
събиране на други доказателства, посредством огледи и претърсвания, към които задър-
жаното лице е насочило по време на „оперативната беседа“. 99

В делото Петков и Профиров срещу България ЕСПЧ установи нарушение на член 5.2 от 
Конвенцията, тъй като заповедите за задържане на жалбоподателите отбелязват само 
съответните правни разпоредби, без да описват фактическите основания за тяхното за-
държане, както и предвид факта, че в случая няма други индикации, че са били информи-
рани за фактическите основания за тяхното задържане.100

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАВИЛНАТА ИНФОРМАЦИя:

Препоръки

• Помолете да Ви предоставят полицейския доклад за ареста, преди да се срещнете с 
клиента си.

• Настоявайте заподозреният да бъде информиран подробно за предполагаемото 
престъпление (правна квалификация и факти). 

• Ако полицията откаже да Ви даде полицейския доклад, попитайте устно какви са пред-
полагаемите факти.

• Обяснете на полицията как непредоставянето на подробности относно фактите (а), ли-
шава заподозрения от възможност да прави полезни коментари относно законосъо-
бразността на ареста или да предостави оправдаващи доказателства и (б) принуждава 
заподозрения да вземе решение дали да упражни правото си да запази мълчание, въз 
основа на лоша информираност. 

• Уверете се, че Вашите искания, включително Вашите препратки към Директивата от-
носно правото на превод, са записани в полицейски протоколи/протокола по делото.

• Поискайте всеки отказ за предоставяне на такава информация също да бъде записан, 
заедно с посочените причини за това.

• Записвайте разговорите си с полицията, както и всяка информация, която са предоста-
вили или отказали да предоставят.

98  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 39.
99  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 41.
100  ЕСПЧ, Петков и Профиров срещу България, §§ 61–62. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001-145006%22]}
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2. Съдействие по време на полицейския разпит 
Официалният разпит от полицията или друг разследващ орган е критична стъпка в нака-
зателното производство и по-специално в процеса на досъдебното производство. Ето 
защо лицата, които са изложени на риск от задържане, трябва да могат да изискат при-
съствието на адвокат по време на разпита. 

В този контекст адвокатът има важна активна роля: 

a. Първо, адвокатът може да насърчи полицията да освободи клиента и да не 
иска задържане. 

b. Второ, ако полицията иска да продължи задържането, адвокатът може да за-
почне да изготвя защитна стратегия за съдебната фаза на вземането на мярка 
за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство.

2. 1. Присъствие на адвоката по време на разпита от полицията
a. Европейски стандарти

Самото присъствие на адвоката възпира физическата или вербална агресия от страна на 
полицията. По-общо казано, ролята на адвоката по време на разпита в полицията включ-
ва гарантиране на спазването на правата на неговия клиент. В делото Салдуз срещу Тур-
ция ЕСПЧ постанови, че „член 6 § 1 [от Конвенцията] изисква, като правило, достъпът до 
адвокат да се предоставя от първия разпит на заподозрян от полицията (…). По принцип 
правото на защита ще бъде непоправимо увредено, когато уличаващи изявления, напра-
вени по време на полицейски разпит, без достъп до адвокат, бъдат използвани за поста-
новяването на присъда.“101 

Заподозреният или обвиняемият има право да поиска адвокатът му да присъства по вре-
ме на полицейския разпит, съгласно член 3, алинея 3, буква б) от Директивата относно 
правото на достъп до адвокат, който уточнява, че правото на достъп до адвокат включва 
правото адвокатът на заподозрения или обвиняемия да присъства по време на разпита.

b. Национални стандарти

Адвокатската защита или контакт между задържаните лица и техните адвокати се пре-
доставя само след лични посещения на адвокатите в полицейските управления. Не съ-
ществува нормативен документ, който да предписва начина, по който се предоставя 
правна помощ по време на задържането. 

c. Практически предизвикателства и препоръки

Последните проучвания на практиката не намират доказателства, че на задържано лице 
е било разрешено да проведе консултация или дори телефонен разговор със своя защит-
ник преди разпита. Според опита на задържаните и адвокатите, интервюирани в рамките 

101  Salduz v. Тurkey, жалба № 36391/02 (pешение от 27 ноември 2008 г.), параграф 55. 



32

на проучване от 2016 г., 102 на задържаните в полицията е предоставяна информация за 
правото на достъп до адвокат или след разпит, или не е предоставяна изобщо. Тези твър-
дения съответстват на резултатите от проучването на преписки по наказателни дела, в 
което е установено, че от 67 случая на обвиняеми, първоначално задържани от полици-
ята като заподозрени в престъпление, само един е получил правна помощ по време на 
задържането. Освен това адвокатите във фокус групите се оплакват, че в случаите, когато 
са наети от роднини на заподозрени, задържани в полицията, им е бил отказан незаба-
вен достъп до техните клиенти, на основание липсата на подписано пълномощно. Обик-
новено адвокатите се допускат в полицейското управление чак след приключването на 
първия разпит на заподозрения. Друга тревожна констатация е, че в 66% от случаите за-
подозрените или обвиняемите не са имали адвокат по време на първия си разпит. В 64% 
от случаите заподозрените и обвиняемите са направили първоначални самоуличаващи 
изявления, без консултацията или участието на адвокат.103

2. 2. Участие на адвокат по време на разпита
Ролята на адвоката при разпита на заподозрян или обвиняем не се ограничава единстве-
но до физическото присъствие. Полицейските разпити са заплашителни за всеки. Адво-
катът трябва да се увери, че неговият клиент разбира въпросите и в противен случай да 
поиска разясняване или преформулиране на въпросите. 

a. Европейски стандарти 

„Ефективното участие“ на адвоката по време на разпита е залегнало в член 3, алинея 3, 
буква б) от Директивата относно правото на достъп до адвокат, който цели да „гаранти-
ра[т], че заподозрените или обвиняемите имат право техният адвокат да присъства и да 
участва ефективно по време на разпитите им. Това участие се осъществява в съответ-
ствие с процедурите по националното право, при условие че тези процедури не засягат 
ефективното упражняване и същността на посоченото право. Когато адвокатът взема 
участие по време на разпит, обстоятелството, че е имало такова участие, се отбелязва, 
като се използват процедурите за протоколиране в съответствие с правото на съответна-
та държава членка.“ 

Поради това националното законодателство определя какво включва „ефективното 
участие“. Някои насоки са дадени в съображение (25) от Директивата, което обяснява, че 
адвокатът „по време на разпита на заподозрения или обвиняемия, провеждан от полици-
ята или от друг правоохранителен орган или от съдебен орган, или на съдебно заседание 
[…], има право, наред с другото, в съответствие с тези процедури, да задава въпроси, да 
иска разяснения и да прави изявления, които следва да се протоколират в съответствие 
с националното право.“ В тази насока в дело A.T. срещу Люксембург ЕСПЧ подчерта, че 
„адвокатът трябва да бъде в състояние да окаже помощ, която е конкретна и ефективна, 
а не само абстрактна, поради факта на неговото присъствие (…).“104

102  БХК, Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство в пет европейски юрисдикции, срав-
нителен доклад, 2018 г., достъпен на английски език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-right_
to_a_lawyer_and_to_legal_aid_in_criminal_proceedings_in_five_european_jurisdictions_-_comparative_report.pdf.
103  БХК, Достъп до адвокат и правна помощ в наказателното производство в пет европейски юрисдикции, сравни-
телен доклад, 2018 г., стр. 20.
104  A.T. срещу Люксембург, жалба № 30460/13 (Решение от 9 април 2015 г.).
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b. Национални стандарти

Няма конкретна законова разпоредба, която да урежда участието на адвокат по време на 
разпита на заподозрян в полицейско задържане. 

c. Практически предизвикателства и препоръки

Изследване от 2017 г. стига до заключението, че предвид изключително ниската предста-
вителност на адвокатската помощ по време на „беседи“ и разпити при полицейско задър-
жане, и невъзможността да се установи контакт с адвокати или със задържани лица, които 
са имали адвокат през този период, изследването не успява да установи нейното естество 
и качество.105 В няколко от интервютата в следствения арест обвиняемите лица изразиха 
открито недоволство от предложения им служебен защитник, чиято функция не била ре-
ално да ги защитава и да докаже невинността им, а да ги склони да признаят извършеното 
престъпление и да сключат споразумение. Тъй като не са наясно с начина, по който е на-
правен изборът на техния адвокат – на случаен принцип или спазвайки поредност в списък, 
някои от обвиняемите лица изказваха предположения, че полицаите избират най-пасивни-
те адвокати или такива, които дори биха съдействали на обвинението. Обвиняемите също 
споделиха, че полицейските служители им предлагат за служебни адвокати свои познати 
– бивши колеги, които след полицейската практика са станали адвокати и биха създавали 
най-малко проблеми на обвинението при и след привличането на лицето като обвиняем. 

Тъй като обвиняемите лица не са запознати с правото си във всеки момент да отведат ад-
воката си, дори да са недоволни от работата му, най-често те са склонни да се примирят 
с неговите/нейните действия. 106

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРъКИ

Ако не Ви е позволено да говорите с клиента си или да правите коментари по време на 
разпита: 

• Спрете разпита и се оплачете на по-висш орган, ако има такъв. 

• Напомнете на клиента си за правото му да запази мълчание и му дайте съвети. 

• Можете ли да посъветвате клиента да не отговаря на конкретни въпроси? Ако не, запи-
шете този факт или помолете да бъде записан в протоколите от разпита. 

• Можете ли да задавате уточняващи въпроси по отношение на области, в които отго-
ворите, дадени от заподозрения, рискуват да бъдат сметнати за уличаващи? Ако не, 
запишете този факт или помолете да бъде записан в протоколите от разпита.

• Водете собствени бележки за начините, по които Вашето участие е възпрепятствано. 

• Отбележете въпросите, които може да сте искали да зададете, за да изясните тези на 
разпитващия орган, или възраженията, които сте имали по отношение на формулира-
нето на конкретни въпроси, ако не Ви е било позволено да ги отправите. 

105  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 50.
106  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 51.
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• Помолете Вашите наблюдения да бъдат ясно отбелязани в протоколите, изготвени от 
разпитващия орган.

• Посочете основанието за Вашето възражение и го запишете/уверете се, че е записано 
от органите в писмен вид, за да можете да оспорите допустимостта на доказателствата 
пред съдебен орган. 

• Когато е възможно, поискайте аудио-и/или видео запис на разпита.

2. 3. Преводачески услуги за клиенти, които не говорят българ-
ски език

a. Европейски стандарти

Член 2, алинея 1 от Директивата относно правото на превод изисква от държавите членки 
да осигуряват незабавно устен и писмен превод в наказателното производство, включи-
телно по време на разпит от полицията: „на заподозрени лица или обвиняеми, които не 
говорят или не разбират езика на съответното наказателно производство, се осигурява 
незабавно устен превод по време на наказателно производство пред разследващите и 
съдебните органи, включително по време на разпит от полицията, по време на всички съ-
дебни заседания и на всички необходими междинни изслушвания.“ В този контекст Съд-
ът на ЕС, в своето преюдициално запитване по делото Covaci, тълкува член 2, алинеи 1 и 2 
от Директивата относно правото на превод, като се позовава на устния превод на устните 
изявления. Освен това той заявява, че заподозрян в наказателно производство, който е 
призован да направи устни изявления (например пред съда или своя адвокат), трябва да 
има право да го направи на собствения си език.107 

В допълнение член 2, алинея 5 от Директивата относно правото на превод установява пра-
вото на заподозрените или обвиняемите да оспорват липсата на достъп до услуги за устен 
и писмен превод: „да оспорят решение, констатиращо, че устен превод не е необходим, 
а когато е предоставен устен превод, имат възможност да подадат жалба, че качеството 
на превода не е достатъчно за гарантиране на справедливо производство.“ Оспорването 
обаче е съобразно процедурите в националното законодателство и Директивата относно 
правото на превод не уточнява какво средство за защита може да бъде приложено.

Член 2, алинея 8 от Директивата относно правото на превод установява изискването пре-
водът да „е достатъчно качествен, за да гарантира справедливо производство“. И по-спе-
циално той трябва да „осигури, че заподозрените лица или обвиняемите са запознати с 
делото, водено срещу тях, и могат да упражнят правото си на защита.“

b. Национални стандарти

Правната рамка за осигуряване на устен и писмен превод и на тълкуване за задържани-

107  Дело C-216/14 – Решение на Съда (първи състав) от 15 октомври 2015 г., Наказателно производство срещу Gavril 
Covaci, Преюдициално запитване от Amtsgericht Laufen, параграфи 30 и 33. http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf;jsessionid=7478FD9E775E9AA495C6433B2E25EB53?text=&docid=169826&pageIndex=0&doclang=en&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11556414.
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те лица е заложена в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и в други 
подзаконови нормативни актове. В ЗМВР това право е регламентирано по следния начин: 
„Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за 
основанията за задържането му на разбираем за него език.“ 108 В следващите членове 
на МВР, където са описани съдържащите се в заповедта за задържане права, изрично 
е указано и правото на лицето „да ползва преводач, в случай че не разбира български 
език“.109 По-подробна регламентация на това право е направена в Инструкция № 8121з-
78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи.110 От началото на 
януари 2018 г. беше направена актуализация на правната рамка в ЗМВР, като бе доба-
вен член 106а, който гласи: „При осъществяване на правомощията си за запознаване 
с основанията за предприетите действия и разясняване на правата на лице, което 
не разбира български език или е глухо, или е нямо, полицейският орган може да ползва 
преводач или тълковник. Ползването на преводач, тълковник или друго лице, владеещо 
съответния език, и определянето на възнаграждение се извършват при условия и по ред, 
определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“

Цитираният член 106а от ЗМВР конкретизира за кои точно цели полицейският орган може 
да ползва преводач или тълковник:

• за запознаване с основанията за задържане;

• за запознаване с основанията за предприетите действия;

• за разясняване на правата.

Проблемите, които съществуват с тези текстове, са два. Първият е, че в тях няма изрично 
задължение за осигуряване на превод за извършваните със задържаното лице действия, 
като например „оперативна беседа“. Може да се предположи, че тъй като този проблем 
засяга не само задържаното лице, но и оперативните работници, ако искат да проведат 
такава беседа, те ще трябва да си осигурят преводач, независимо от законовия вакуум. 
Вторият проблем, който е по-сериозен, е в препоръчителния характер на разпоредбата 
на член 106, ал. 1 („…може да ползва…“), а не императивен, т.е. не задължава полицей-
ския орган да ползва преводач или тълковник. Задържащите полицаи имат правомощи-
ето да определят степента на необходимост от ползване на тази услуга и съответно да я 
осигурят или да не я осигурят. Когато услугата за задържаните лица създава допълнител-
ни проблеми на полицейския орган и той би могъл да избегне осигуряването й, най-ло-
гично е да си спести тези проблеми. 

Законодателството не изисква осигуряване на какъвто и да било писмен превод. Нито 
заповедта за задържане, която съдържа основанията за задържането, нито деклараци-
ята за правата се предоставят на задържаното лице в превод на език, който то разби-
ра. Няма и изискване за протоколиране на действията, които се провеждат по време на 
полицейското задържане, като например оперативната беседа, в случаите, когато те се 
осъществяват с помощта на устен преводач, в съответствие с изискванията на член 7 от 
Директива 2010/64/ЕС.

108  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 72, ал.3.
109  Закон за Министерството на вътрешните работи, член 74, ал. 2, т. 6, буква е).
110  Инструкция 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на Министерството на вътрешните работи, член 16:
 „Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, глухо, нямо или сляпо, се запознава с основа-
нията за задържането му и предвидената в закона отговорност и се разясняват правата му, включително посочени-
те в член 15, ал. 1, и редът за действие по член 19 на разбираем за него език, с помощта на преводач или тълковник.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2016 г.) В случаите на ал. 1 полицейският орган, задържал лицето, или оперативният 
дежурен в ОДЦ/ОДЧ осигурява преводач или тълковник. 
(3) За изпълнение на извършената услуга преводачът/тълковникът има право да получи възнаграждение по ред, 
определен с отделна заповед на министъра на вътрешните работи.“
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На основание член 106а, ал. 2 от ЗМВР през февруари 2018 г. беше издадена Заповед на 
министъра на вътрешните работи № 8121з-152/12.02.2018.111 Наред с другите разпоред-
би Заповедта определя възнаграждение за действително отработен час в размер на 15 
лв. Възнаграждението, определено в заповедта на министъра, е същото като в Наредба 
№ Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министерството на правосъ-
дието. До влизането в сила на Заповед № 8121з-152/12.02.2018 г. както полицаите, така и 
оперативните работници не можеха да прилагат Наредба № Н-1 поради това, че в нейния 
член 1, ал. 2 изрично е упоменато, че тя “...се прилага за лица, утвърдени за съдебни пре-
водачи, при назначени преводи от органите на съдебната власт, органите на досъдебно-
то производство, както и тези по изпълнителни дела“. Тоест тази наредба не може да се 
прилага при задържане на лица по ЗМВР.

c. Практически предизвикателства и препоръки

Изследване от 2017 г.112 заключава, че тъй като полицейското задържане не се счита за 
част от наказателното производство, нито законодателството, нито практиката осигуря-
ват съответствие с правото на устен и писмен превод съгласно Директива 2010/64/EC. Уст-
ният превод по време на полицейското задържане се регулира от ЗМВР като възможност, 
не като задължение и само за целите на запознаване на задържаното лице с основанията 
за полицейските действия и с неговите/нейните права. Няма механизъм за определяне 
дали дадено лице, което е заподозряно или обвиняемо в извършването на престъпле-
ние, говори или разбира български език. На практика не се предоставя устен превод при 
контакт между задържано лице и неговия/нейния адвокат. Нито заповедта за задържане, 
нито декларацията за правата на задържаните се дават на задържаните лица, преведени 
на език, който те разбират. Заплащането на устните преводачи, когато такива изобщо са 
извикани, е много ниско. Това обезкуражава професионалните устни преводачи да пред-
лагат услугите си и кара полицията да използва случайни хора със слаби познания по 
съответния език за тази цел. Участието на устен/писмен преводач в действия по време на 
полицейското задържане не се отразява в протоколи. 113

ОСИГУРяВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ:

Препоръки

Поискайте преводаческа услуга от полицията

• Обяснете на полицейския орган, че е необходима преводаческа услуга и че ако откажат 
да предоставят достъп до услугата, те са длъжни да обосноват решението си, и се уве-
рете, че отразявате тяхното обяснение в писмен вид.

• Има ли по-висшестоящ полицейски служител/прокурор, към когото можете да се обър-
нете с искане за писмен или устен превод? 

111  България, Министър на вътрешните работи, Заповед относно условията и реда за ползване на преводач, 
тълковник или друго лице, владеещо съответния език, и определянето на възнаграждение при осъществяване 
правомощията на полицейските органи.
112  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 53.
113  БХК, Полицейското задържане отвътре 2, 2018 г., стр. 53.
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Научете повече за компетентността на преводача

• Попитайте полицията/преводача за квалификацията и опита (професионална квалифи-
кация и членство, продължителност на придобития опит и др.). 

• Проверете дали преводачът говори на същия език (и диалект, където е уместно), както 
този, който се изисква от клиента Ви, или нещо сходно с него. 

• Проверете кои са „A“, „B“ и „C“ езиците на преводача. Много преводачи използват тази 
система, за да идентифицират езиците, които най-добре владеят (като „A“ е най-силни-
ят, а „C“ – най-слабият). Задайте въпроса на преводача; ако не знаят за какво говорите, 
отбележете това. 

• Помолете полицията да обясни защо са избрали този преводач (например владеене на 
езика, член на местната емигрантска общност, използване в предишни случаи и т.н.).

Подгответе клиента 

• Обяснете му, че има полза от това да не се бърза прекалено много и да се правят паузи 
между изреченията, за да се позволи на преводача да преведе всяко изречение. Това 
ще спомогне за намаляване на вероятността от грешки.

• Разбира се, това не бива да се бърка по никакъв начин с Вашите съвети към клиента за 
това на кои въпроси трябва или не трябва да отговоря.

Уверете се, че има протокол, съдържащ информацията за преводача 

• Запишете на лист информацията, която получавате. 

• Помолете преводача да я подпише.

• Поискайте информацията да бъде записана в полицейския протокол/протокол за за-
държане (ако няма такъв, помолете това да бъде отбелязано в началото на разпита). 

• Попитайте дали можете да запишете разпита на преносимо устройство. 

• Ако това не бъде позволено, поискайте отказът да бъде отбелязан в протокола от разпита. 

• Водете собствени бележки за проблеми, които възникват по време на разпита. 

• Поискайте копие от тази бележка да бъде добавено към преписката, ако това е въз-
можно.
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Част 2 – Преди вземането на мярка за 
неотклонение „Задържане под стража“ 
от съдебния орган
Настоящата Част 2 на наръчника има за цел да разгледа ролята на адвоката в съдебната 
фаза на вземането на мярка за неотклонение „Задържането под стража“ в досъдебното 
производство, както при оспорване на искане за задържане под стража, така и при оспор-
ване на решение за задържане под стража.

Първоначалното заседание, на което се преценява законността на задържането и се 
взема решение за това дали заподозрените и обвиняемите ще бъдат оставени в пред-
варително задържане, трябва да се осъществи възможно най-бързо след арестуването. 
Бързото първоначално заседание (Раздел 1) е важно по множество причини, свързани 
с правата на човека (например уязвимостта на наскоро арестувани лица към малтрети-
ране). Независимо от това скоростта, с която трябва да се проведе това първоначално 
заседание, често затруднява обвиняемите да се ползват изцяло от процесуалните пра-
ва, които гарантират, че решението за задържане или освобождаване на заподозрения 
в досъдебно производство е ефективно и законосъобразно (например способността да 
проучи доказателствата и да се консултира с адвокат).

Като се имат предвид дългосрочните последици от първоначалните решения за задържа-
не, може да се наложи заседание по същество за задържане под стража (Раздел 2) малко 
след първоначалното, на ново основание, за да се прецени законността на задържането 
след като заподозреният е имал време за достъп до адвокат, преглед на доказателствата 
и при необходимост – получаване на превод. И в двата случая адвокатът ще има реша-
ваща роля.

1. Право на представляване от адвокат 
Когато дадено лице е задържано преди съдебния процес, възможността му да участва в 
подготовката на защитата си е драстично ограничена. Ролята на адвоката е от решаващо 
значение за оспорване на аргументите на прокуратурата за задържане под стража в дос-
ъдебното производство и/или за подготовката на ефективно оспорване на решение за 
задържане под стража. Обвиняемите не трябва да се явяват без адвокат на заседанията 
за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производ-
ство, освен ако те съзнателно и разумно не са направили отказ от защитник.

Ако е имало някаква практическа пречка за назначаването на адвокат или ако адвокатът 
е избрал да не се яви на заседание за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 
стража“ в досъдебното производство, без съгласието на обвиняемия, предварителното 
задържане трябва да бъде строго ограничено до период от време, през който може да 
бъде назначен или да присъства адвокат, на ново заседание, което да бъде проведено 
възможно най-скоро след това назначение. На адвокатите трябва да се предостави дос-
татъчно време, за да се запознаят с материалите по делото и с обвиняемите преди как-
вото и да е заседание.



39

През 2016 г. Fair Trials публикува доклад, озаглавен „Крайна мярка? Практиката на взема-
не на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство в ЕС“. 
В доклада бяха изтъкнати системните нарушения, водещи до неоснователна и прекомер-
на употреба на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното произ-
водство.114 По-специално изследването установи в няколко юрисдикции съществуването 
на закостеняло процесуално пристрастие от страна на съдилищата към прокуратурата 
отчасти поради недостатъчното време и ресурси, отпуснати за заседания за вземане на 
мярка за неотклонение. Това може да направи адвокатите по-малко склонни да отделят 
време и усилия в досъдебната фаза, въпреки въздействието върху свободата на клиента 
и крайния резултат от делото.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ АДВОКАТ

Практически препоръки

• Кажете на съда, ако не сте имали достатъчно време да разгледате и да направите ко-
ментар по дадено доказателство, преди вземането на решение за налагане на мярката 
за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство.

• Изтъкнете, че съдът не трябва да се позовава на доказателства, които защитата не е 
разгледала в достатъчна степен.

• Настоявайте, че съдиите следва да се позовават както на аргументите на прокуратура-
та, така и на тези на защитата (доколкото те са направени от всяка страна).

2. Оспорване на искане за предварително задържане
Задържането под стража е крайна мярка. Най-добрият начин да се гарантира, че задър-
жането под стража се използва като крайна мярка, е да се изиска от съдиите да заявят 
публично в своите решения защо всички налични алтернативи не са достатъчни, за да се 
гарантира, че обвиняемият ще се яви в съда и ще се въздържа от повторни нарушения 
или намеса в разследването.

a. Европейски стандарти

Според ЕСПЧ съдът, постановяващ решението за задържане под стража, трябва да има 
властта да освободи заподозрения115 и да бъде орган, независим от изпълнителната 

114  Fair Trials, май 2016 г., A measure of Last Resort? The practice of pre-trial detention decision making in the
EU, достъпно на английски език на: https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf. 
115  Singh v. United Kingdom, жалба № 23389/94, (pешение от 21 февруари 1996 г.), параграф 65. 
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власт и от двете страни на производството.116 Заседанието за разглеждане на задържане-
то трябва да представлява устно и състезателно изслушване, в което на защитата трябва 
да се даде възможност да участва ефективно.117

ЕСПЧ многократно е подчертавал презумпцията в полза на освобождаването118 и е изя-
снявал, че държавата носи тежестта на доказване, че по-лека мярка за неотклонение от 
задържането няма да послужи за съответната цел.119 Решението за задържане трябва да 
бъде достатъчно мотивирано и не трябва да използва „стереотипни“120 формулировки.121 
Аргументите за и против задържането под стража не бива да бъдат „общи и абстракт-
ни“.122 Съдът трябва да вземе предвид причините за задържане в досъдебното производ-
ство и за отхвърляне на искането за освобождаване.123 

ЕСПЧ също е очертал законовите основания за постановяване на предварително задър-
жане: (1) опасността заподозреният да не се яви в съда; (2) опасността заподозреният да 
унищожи доказателства или да заплаши свидетели;124 (3) опасността заподозреният да 
извърши нови престъпления;125 (4) опасността освобождаването да предизвика наруша-
ване на обществения ред;126 или (5) необходимостта да се защити безопасността на даде-
но лице, обект на разследване, в изключителни случаи.127 Самият факт, че се предполага, 
че дадено лице е извършило престъпление, не е достатъчна причина за постановяване 
на задържане под стража, без значение каква е тежестта на престъплението и силата на 
доказателствата срещу лицето.128 Задържането под стража, на базата на „необходимост-
та да се запази обществения ред от безпокойството, причинено от престъплението“129, 
може да бъде оправдано само ако общественият ред остава заплашен. Задържането под 
стража не може да бъде удължено, само защото съдията очаква наказание лишаване от 
свобода в съдебния процес.130 

По отношение на опасността от укриване, ЕСПЧ е изяснил, че нито липсата на постоянен 
адрес131, нито рискът от дългосрочно лишаване от свобода132, в случай на присъда, могат 
сами по себе си да обосноват решението за задържане под стража. Опасността от реци-
див може да оправдае мярката за неотклонение „Задържане под стража“, само ако има 
действителни доказателства за наличието на реална опасност от рецидив;133 самата лип-
са на работа или местни семейни връзки е недостатъчна.134

В допълнение към ограниченията на законните основания, ЕСПЧ също така е постано-

116  Neumeister v. Austria, жалба № 1936/63, (pешение от 27 юни 1968 г.), параграф 24.
117  Gös v. Turkey, жалба № 36590/97 (pешение от 11 юли 2002 г.), параграф 62.
118  Michalko v. Slovakia, жалба № 35377/05, (pешение от 21 декември 2010 г.), параграф 145.
119  Илийков срещу България, жалба № 33977/96 (решение от 26 юли 2001 г.), параграф 85.
120  Yagci and Sargin v. Turkey, жалби № 16419/90 и 16426/90, (pешение от 8 юни 1995 г.), параграф 52.
121  Smirnova v. Russia, жалби № 46133/99 и 48183/99 (pешение от 24 юли 2003 г.), параграф 59.
122  Smirnova v. Russia, жалби № 46133/99 и 48183/99 (pешение от 24 юли 2003 г.), параграф 63.
123  Buzadj v. Moldova, жалба № 23755/07 (pешение от 16 декември 2014 г.), параграф 3.
124  Пак там.
125  Muller v. France, жалба № 21802/93 (pешение от 17 март 1997 г.), параграф 44.
126  I.A./ Франция, жалба № 28213/95 (pешение от 23 септември 1988 г.), параграф 104.
127  Пак там, параграф 108.
128  Tomasi v. France, жалба № 12850/87 (pешение от 27 август 1992 г.), параграф 102.
129  I.A. v. France, жалба № 28213/95, (pешение от 23 септември 1988 г.), параграф 104.
130  Michalko v. Slovakia, жалба № 35377/05 (pешение от 21 декември 2010 г.), параграф 149.
131  Sulaoja v. Estonia, жалба № 55939/00 (pешение от 15 февруари 2005 г.), параграф 64.
132  Tomasi v. France, жалба № 12850/87 (pешение от 27 август 1992 г.), параграф 87.
133  Matznetter v. Austria, жалба № 2178/64 (pешение от 10 ноември 1969 г.), особено мнение на съдия Баладоре 
Палиери, параграф 1.
134  Sulaoja v. Estonia, жалба № 55939/00 (pешение от 15 февруари 2005 г.), параграф 64.
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вил, че едно лице може да бъде задържано само с цел да се осигури явяване пред ком-
петентния съгласно закона орган по обосновано подозрение за извършено престъпле-
ние.135 Продължителното наличие на обосновано подозрение, че дадено арестувано 
лице е извършило престъпление, е предпоставка за законността на продължителното 
му задържане. Съответно, макар че при ареста и първоначалното задържане трябва да е 
налице обосновано подозрение, в случаите на продължително задържане трябва също 
да се докаже, че подозрението е продължило и е останало обосновано през периода на 
задържането.136 

Адвокатите имат решаваща роля при проверката дали искането за задържане под стража 
се основава на солидни доказателства и ако не, при оспорване на основанията, на които 
е поисканo задържането под стража.

b. Национални стандарти

След привличането на едно лице като обвиняем първоинстанционният съд може да нало-
жи (по предложение на прокурора) задържането му под стража, когато е налице обосно-
вано предположение, че лицето е извършило престъпление, което се наказва с лишаване 
от свобода или друго по-тежко наказание, и когато има основателни причини да смята, че 
има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.137 Съдът незабавно 
разглежда делото за мярката за неотклонение, с участието на прокурора, обвиняемия и 
неговия адвокат. Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпле-
ние отпадне, мярката за неотклонение „Задържане под стража“ се изменя в по-лека или 
се отменя, а задържаният се освобождава. По време на досъдебното производство това 
може да се направи от прокурора.138 Мярката за неотклонение „Задържане под стража“ 
подлежи на същите ограничения по отношение на сроковете като домашния арест. 

Мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство не може 
да продължи повече от 8 месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умиш-
лено престъпление, и повече от 18 месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за 
престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от 15 години лишаване от 
свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под 
стража в досъдебното производство не може да продължи повече от 2 месеца. 139

Мерките за лишаване от свобода (домашен арест и задържане под стража) подлежат на 
съдебен контрол. Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдеб-
ното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение, като подаде 
искане до съда чрез прокурора.140 Съдът трябва да проведе заседание в срок от три дни 
след получаване на искането.141 Ако мярката бъде потвърдена, съдът може да ограничи 
подаването на допълнителни искания за определен период от време. Този срок не може 
да бъде повече от два месеца от влизане в сила на определението и не се прилага, когато 
искането се основава на влошаване на здравословното състояние на обвиняемия.142 

135  Rasul Jafarov v. Azerbaijan, жалба № 69981/14 (pешение от 17 март 2016 г.), параграф 114.
136  Пак там, параграф 119.
137  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 63, ал. 1.
138  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 63, ал. 6.
139  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 63, ал. 4.
140  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 63, ал. 1. и 2.
141  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 63, ал. 3.
142  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 65, ал. 6.
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Има задължителни фактори, които компетентният орган трябва да вземе предвид, преди 
да избере кои мерки за неотклонение да наложи. Две от тях – степента на обществената 
опасност на престъплението и доказателствата срещу обвиняемия, са пряко свързани с 
престъплението. Останалите са свързани с личността на обвиняемия. Те включват здра-
вословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и, както е опреде-
лено от закона, всички други данни за личността на обвиняемия.143

Органите, които налагат мерките за неотклонение, са прокурорът, разследващият орган 
и съдът. По правило прокурорът и разследващият орган могат да налагат само мерки, 
несвързани с лишаване от свобода (подписка или гаранция) в досъдебната фаза на про-
изводството. Мерките за задържане в досъдебната фаза на процеса могат да бъдат на-
ложени само от съда. По време на съдебния процес мерките за неотклонение винаги се 
налагат от съда. По изключение прокурорът може да наложи задържане под стража в 
досъдебната фаза за до 72 часа, за да гарантира, че обвиняемият ще се яви пред съда.144 

В акта, с който се определя мярката за неотклонение, се посочват: времето и мястото 
на издаването му; органът, който го издава; делото, по което се издава; трите имена на 
обвиняемия; престъплението, за което е привлечен като обвиняем, и мотивите за опре-
делената мярка. Актът се предявява на обвиняемия, който се задължава да не променя 
местоживеенето си, без да уведоми писмено съответния орган за новия си адрес.145 

Когато делото стигне до съдебна фаза, по време на подготвителното заседание съдът 
трябва да реши дали да запази, измени или отмени мерките, наложени в досъдебно-
то производство.146 В хода на съдебния процес наложените мерки могат да бъдат пре-
разгледани от съда по всяко време. Исканията, свързани с наложените мерки, обаче мо-
гат да бъдат отправяни само когато съответните обстоятелства са се променили.147 В края 
на процеса пред първоинстанционния съд, заедно с издаването на присъдата, съдът се 
произнася и по мярката за неотклонение.

c. Практически предизвикателства и препоръки

В края на 2016 г. с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ са 918 лица, от които 
в срок до 2 месеца – 473, до 8 месеца – 383, до 18 месеца – 62 лица.148 В края на 2017 г., 
с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ са 807 лица, от които в срок до 2 ме-
сеца – 390, до 8 месеца – 407, до 18 месеца – 10 лица. За сравнение през 2017 г. с мярка 
„Домашен арест“ са 246 лица. Прокурорите са предложили замяна с по-лека мярка за 
неотклонение, поради влошаване на здравословното състояние на обвиняемите в 96 
случая, в 139 случая, тъй като вече не е съществувала опасност от укриване или повторно 
нарушение, а поради изтичане на срока за задържане под стража в досъдебното произ-
водство – в 625 случая.149

143  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 56, ал. 3.
144  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 64, ал. 2.
145  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 59.
146  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 248, ал. 1, т. 6.
147  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 270.
148  Прокуратура на Република България (2017 г.), Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратура-
та и на разследващите органи през 2016 г., стр. 46, достъпен на: www.prb.bg/media/filer_public/a6/4e/a64eace3-f2d0-
4c85-9781-64e82cad9e68/godishen_doklad_na_prb_2016.pdf.
149  Прокуратура на Република България (2018 г.), Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратура-
та и на разследващите органи през 2017 г., стр. 41, https://www.prb.bg/media/filer_public/99/95/9995681f-b103-4140-
956f-18bf3c8e94fb/GD%20-%202017%20-%20PRB.pdf.
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Преглед от 2016 г. на съдебните решения, изготвен по проект на НПО, финансиран от ЕС, 
показва ясно,150 че при вземането на решение за налагане или заменяне на мярка за неот-
клонение българският съд се съсредоточава основно върху оценката на опасността, коя-
то обвиняемият представлява, и риска от укриване или извършване на ново престъпле-
ние. Много по-малко внимание се обръща на личните обстоятелства или на семейното 
положение на обвиняемия и, дори когато тези фактори се вземат под внимание, те често 
се отхвърлят като неотносими към окончателното решение. Въпреки това обаче, налице 
са и отделни случаи, в които фактори като здравословно състояние, семейно положение 
и трудова заетост се разглеждат надлежно от съда и оказват влияние върху окончател-
ното решение.151

ОСПОРВАНЕ НА ЗАДъРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСъДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО: 

Практически препоръки

• Лицата, вземащи решения, следва да се позовават както на аргументите на обвинение-
то, така и на защитата за по-добра защита на равнопоставеността на страните.

• Мотивите също следва да се позовават на конкретните факти от всяко дело (извън 
естеството на самото твърдение), като доказват защо общите основания са релевант-
ни за всеки отделен случай. Това би спряло например констатирането на опасност от 
рецидив, основано единствено на естеството на престъплението, а не на оценката на 
лицето.

2. 1. Достъп до преписката 
Освен информацията за обвиненията адвокатите имат нужда от достъп до преписката 
възможно най-бързо, за да разгледат какви уличаващи доказателства са налице и да за-
почнат да разработват защитна стратегия. Това е важно по отношение на оспорването на 
мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното производство напри-
мер, за да се докаже, че задържането под стража не е оправдано, тъй като необходимите 
доказателства вече са събрани от съобвиняеми или свидетели, и че вече няма възмож-
ност клиентът да ги подправи; или по-общо се поставя под въпрос съществуването на 
обосновано подозрение, че лицето е извършило престъплението, за да се обоснове не-
обходимостта от задържане под стража. 

Адвокатът трябва да предприеме стъпки за осъществяване на достъп до преписката, за 
да може да подготви защита. В зависимост от нивото на достъп преписката по делото 
обикновено включва поне причините и обстоятелствата на ареста, а понякога и крими-

150  Център за изследване на демокрацията, Национален доклад за факторите, влияещи върху социалния статус 
на заподозрените и обвиняемите в България, 2017 г., достъпен на английски език на: http://www.csd.bg/artShow.
php?id=18191.
151  Център за изследване на демокрацията, Национален доклади за факторите, влияещи върху социалния статус 
на заподозрените и обвиняемите в България, 2017 г., достъпен на английски език на: http://www.csd.bg/artShow.
php?id=18191.
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налното досие на лицето. В контекста на задържането под стража е важен предварител-
ният достъп до преписката, тъй като той не само спомага за оспорване на законността 
на задържането, но също може да предостави аргументи на адвоката, за да мотивира 
липсата на основания за постановяване или потвърждаване на мярката за неотклонение 
„Задържане под стража“.

a. Европейски стандарти

Правото на ЕС предвижда, че документите, които са „съществени“ за ефективното оспор-
ване на законността на ареста или задържането, трябва да бъдат на разположение на 
заподозрения/обвиняемия и адвоката. Това включва, където е уместно, снимки, аудио- и 
видеозаписи. Правото на ЕС уточнява, че документите трябва да бъдат предоставени на 
разположение най-късно преди компетентният съдебен орган да вземе решение относ-
но законността на задържането или ареста.

Член 7, алинея 1 от Директивата относно правото на информация посочва, че когато бъде 
арестувано и задържано лице на някой от стадиите на наказателното производство, държа-
вите членки са длъжни да „гарантират, че документите по конкретния случай, с които раз-
полагат компетентните органи и които са съществени за ефективно обжалване, съгласно 
националното право, на законосъобразността на ареста или задържането, са предоставени 
на арестуваните лица или на техните адвокати.“ Съображение (30) допълнително разясня-
ва, че „[д]окументи и, по целесъобразност, снимков материал, аудио- и видеозаписи, които 
са от съществено значение за ефективното обжалване, съгласно националното право, на 
законосъобразността на ареста или задържането на заподозрените лица или обвиняемите, 
следва да им се предоставят лично или на техните адвокати не по-късно от момента, когато 
компетентният съдебен орган бъде сезиран да вземе решение относно законосъобразнос-
тта на ареста или задържането съгласно член 5, алинея 4 от ЕКПЧ“.

Тази разпоредба не съдържа дерогация и следователно следва да гарантира, че обвиня-
емите или техните адвокати са справедливо въоръжени с информация, необходима за 
оспорване на прокурорските искания за задържане под стража.

b. Национални стандарти

По време на полицейското задържане основните документи, които се попълват, са запо-
веди за задържане, декларации, протоколи за обиск и разписки, удостоверяващи връч-
ването на заповедта и връщането на иззетите лични вещи. Това не са материали по нака-
зателното дело. Няма никакво нормативно изискване за предоставяне на задържаното 
лице на материалите, въз основа на които полицейският орган е стигнал до убеждението, 
че съществуват данни за извършено престъпление.

Пълният достъп до материалите по делото за задържания и неговия/нейния защитник 
е възможен едва след формалното повдигане на обвинение. Едно от правата на обви-
няемия, регламентирани в член 55, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, е да се 
запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на спе-
циални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения. Обвиняемият и 
неговият/нейният защитник получават достъп до материалите по делото за целите на 
обжалване на задържането. Те имат достъп до цялата документация макар понякога за 
прекалено кратък срок преди заседанието за определяне на мярката за неотклонение.
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Когато разследващият орган състави постановлението за привличане на обвиняем, на 
разследваното лице и на адвоката му се предоставя достъп до материалите по делото, но 
съгласно член 219, ал. 3, т. 4 от НПК в постановлението се посочват „доказателствата, на 
които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването“, т.е. разслед-
ващият орган няма задължение да представи всички материали по делото.

Член 55, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс регламентира правата на обвиняемия 
след формалното образуване на наказателно производство. Според тази разпоредба 
обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това 
качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обясне-
ния по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена 
чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите из-
влечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да пра-
ви искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които 
накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има 
право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други 
процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. 

Съгласно член 219, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, при повдигане на обви-
нение разследващият орган е длъжен да даде възможност както на обвиняемия, така 
и на неговия защитник да се запознаят с пълното съдържание на постановлението за 
привличане на обвиняем, което включва списък с правата по член 55, ал. 1, а при нужда 
дава допълнителни разяснения. Съгласно член 219, ал. ал. 8 от НПК разследващият орган 
не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не 
изпълни тези свои задължения. Така нормативната рамка, регламентираща правото на 
информация след привличането на обвиняем, е значително по-широка от тази, касаеща 
полицейското задържане и съдържа вътрешни гаранции за ефективното упражняване на 
тези права.

ДОСТъП ДО ПРЕПИСКАТА: 

Практически препоръки

• Настоявайте да ви бъде предоставен достъп до преписката преди първия разпит на 
клиента Ви от полицията, прокурора или следователя.

• Уверете се, че искането Ви е записано в полицейски протокол.

• Ако не Ви бъде предоставен достъп, обмислете да посъветвате клиента си да запази 
мълчание по време на разпита, докато не бъде предоставена преписката.

• Уверете се, че основанията за отказа за достъп са записани – може да сте в състояние 
да ги използвате на по-късен етап.

• Обяснете как този отказ подкопава способността Ви да консултирате клиента и при-
нуждава клиента да взема решения без достатъчно разбиране за техните потенциални 
последствия.

• Ако имате затруднения да получите копия от преписката, опитайте се да ги снимате с 
телефона си.
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2. 2. Предлагане на алтернативи на мярката за неотклонение 
„Задържане под стража“

a. Европейски стандарти

ЕСПЧ подчертава, че задържането под стража трябва да се налага само като изключи-
телна мярка. В делото Амбуршкевич срещу Полша152 съдът посочва, че „задържането на 
едно лице е толкова тежка мярка, че е оправдано само когато и други по-малко строги 
мерки са били разгледани и е било счетено, че са недостатъчни, за да се защити личният 
или общественият интерес, което може да изисква съответното лице да бъде задържано. 
Това означава, че не е достатъчно само това, че лишаването от свобода е в съответствие 
с националното законодателство, а то също трябва и да е необходимо с оглед на обстоя-
телствата.“ 

 Освен това ЕСПЧ подчертава прилагането на пропорционалност при вземането на ре-
шения, тъй като властите трябва да разгледат по-леки алтернативи, преди да прибягват 
до задържане,153 и също така да вземат предвид дали „продължителното задържане на 
обвиняемия е наложително“.154

 Една такава алтернатива е освобождаването на заподозрения, в рамките на неговата 
държава, по пребиваване под наблюдение. Държавите не могат да обосновават задър-
жането просто с оглед на статута на заподозрения на чужд гражданин, но трябва да пре-
ценят дали мерките за процесуална принуда са достатъчни, за да се гарантира присъст-
вието на заподозрения в процеса. Ако опасността от укриване може да бъде избегната 
с гаранция или други мерки за неотклонение, обвиняемият трябва да бъде освободен, 
предвид това, че когато може да се предвиди налагане на по-лека присъда, той би имал 
по-ниска мотивация да се укрие.155 

b. Национални стандарти

В българския закон са посочени четири мерки за неотклонение: подписка, гаранция, дома-
шен арест и задържане под стража.156 Компетентният орган може да избере само една от 
тези мерки за неотклонение и няма право да налага едновременно две или повече от тях. 

Подписката е най-леката мярка за неотклонение. Тя се състои в поемане на задължение 
от обвиняемия да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. 
Когато на обвиняемият е наложена мярка за неотклонение подписка, компетентният ор-
ган, който е наложил мярката, уведомява полицията, която е отговорна за контролиране-
то на нейното изпълнение. Полицията уведомява прокурора и съда за всяко неспазване 
от страна на обвиняемия на задължението.157 

152  Ambruszkiewicz v. Poland, жалба № 38797/03 (решение от 4 май 2006 г.), параграф 31.
153  Ladent v. Poland, жалба № 11036/03, (решение от 18 март 2008 г.), параграф 55.
154  Пак там.
155  Mangouras v. Spain, жалба № 12050/04 (решение от 28 септември 2010 г.), параграф 79. 
156  Подписката, гаранцията и домашният арест могат да се налагат само на възрастни (лица над 18-годишна въз-
раст). За непълнолетните (лица на възраст между 14 и 18 години) приложимите мерки за неотклонение са различни 
и включват надзор на родителите или на попечителя, надзор на администрацията на възпитателното заведение, 
в което непълнолетният е настанен, надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Непълнолетни могат да бъдат 
задържани под стража, но само в изключителни случаи (член 386 от ГПК).
157  Наказателно-процесуален кодекс, член 60.
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Гаранцията е втората мярка за неотклонение, несвързана с лишаване от свобода. Тя се 
състои във внасянето на пари или ценни книжа. Гаранцията може да бъде внесена от 
обвиняемия или от трета страна. Размерът на гаранцията се определя от органа, нала-
гащ мярката, като се взема предвид имущественото състояние на обвиняемия. Срокът за 
внасяне на гаранцията е между три и петнадесет дни. Когато гаранцията не бъде предста-
вена в определения срок, тя може да бъде заменена с по-тежка мярка за неотклонение 
(домашен арест или задържане под стража). След като бъде внесена веднъж, гаранцията 
не може да бъде оттеглена. Внесените пари или ценни книжа се освобождават, когато об-
виняемият бъде освободен от наказателна отговорност, осъден на наказание без лиша-
ване от свобода или задържан за изпълнение на наказанието.158 Ако обвиняемият не се 
яви пред съответния орган, без основателна причина, или промени местоживеенето си, 
без предварително уведомление, внесените пари или ценни книжа се задържат. В този 
случай компетентният орган може да увеличи размера на гаранцията.159 В досъдебната 
фаза обвиняемият може да обжалва гаранцията пред съда. Съдът издава решение без 
провеждане на заседание. Това решение е окончателно и не може да бъде обжалвано от 
обвиняемия.160

Домашният арест се състои в забрана обвиняемият да напуска жилището си без разре-
шение на съответния орган. Когато обвиняемият е поставен под домашен арест, органът, 
който е наложил мярката, уведомява полицията, която е отговорна за контролирането 
на нейното изпълнение. Лицата под домашен арест могат да бъдат контролирани и чрез 
средства за електронно наблюдение. Полицията информира прокурора и съда при вся-
ко неспазване на забраната от страна на обвиняемия. Продължителността на домашния 
арест е ограничена от закона. В досъдебната фаза тя може да продължи до една година 
и шест месеца за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода от минимум 15 години 
или по-тежко наказание, до осем месеца за друго тежко умишлено престъпление и два 
месеца за всяко друго престъпление.161 Няма ограничения за продължителността на до-
машния арест в рамките на съдебния процес.

c. Практически предизвикателства и препоръки

 На практика домашният арест се използва рядко в наказателното производство. През 
2017 г. 246 лица са били поставени под домашен арест, а през 2016 г. (263 лица), през 
2015 г. (232 лица), а през 2014 г. (235 лица).162 През 2017 г. прокурорите са предложили за-
мяна с по-лека мярка за неотклонение, поради влошаване на здравословното състояние 
на обвиняемите в 96 случая, в други 139 случая – тъй като вече не е съществувала опас-
ност от укриване или повторно нарушение, а в 625 случая – поради изтичане на срока за 
задържане под стража в досъдебното производство.163

158  Наказателно-процесуален кодекс, член 61.
159  Наказателно-процесуален кодекс, член 66.
160  Наказателно-процесуален кодекс, член 61.
161  Наказателно-процесуален кодекс, член 62.
162  Прокуратура на Република България (2017 г.), Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратура-
та и на разследващите органи през 2016 г., стр. 46, www.prb.bg/media/filer_public/a6/4e/a64eace3-f2d0-4c85-9781-
64e82cad9e68/godishen_doklad_na_prb_2016.pdf.
163  Прокуратура на Република България (2018 г.), Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратура-
та и на разследващите органи през 2017 г., стр. 41, https://www.prb.bg/media/filer_public/99/95/9995681f-b103-4140-
956f-18bf3c8e94fb/GD%20-%202017%20-%20PRB.pdf.
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АЛТЕРНАТИВИ НА МяРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДъРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“: 

Практически препоръки

• Предлагане на индивидуализирани алтернативи, като например медикаментозно ле-
чение, постоянна работа и поддържане на пощенски или физически адрес.

• Оспорване на неадекватни мотиви от страна на съдиите, които отказват алтернативи на 
задържането под стража.

3. Съдебен контрол на решенията за задържане  
под стража

Последният раздел на този наръчник се фокусира върху ролята на адвоката за освобож-
даване на неговия клиент, чрез искане за преразглеждане на решението за задържане 
под стража. Изследванията показват, че след като веднъж е било наложено предварител-
но задържане, за обвиняемия/подсъдимия следва трудна битка, ако иска да бъде осво-
боден. Тежестта за убеждаване на съда, упражняващ съдебен контрол, че обвиняемият 
трябва да бъде освободен, често се прехвърля върху обвиняемия, което е в противоре-
чие със стандартите, установени от ЕСПЧ.

Адвокатът трябва да оспорва аргумента на прокурора/съдиите, че задържането под стра-
жа е законосъобразно. Обвиняемите невинаги имат достъп до адекватна адвокатска по-
мощ или достатъчен достъп до материалите по делото, които са от решаващо значение 
за оспорване на задържането. Дори когато достъпът е бил достатъчен, адвокатите може 
да нямат достатъчно време да проучат материалите преди заседанието. Съдиите са 
склонни да уважават аргументите на обвинението пред тези на защитата. В някои случаи 
задържането под стража може да се използва за незаконни цели, например за принуди-
телно изтръгване на признание или за наказателни цели.

Стандартите за правата на човека излагат конкретни ограничени основания за налагане 
на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, но понякога съдиите разчитат на не-
законосъобразни основания, като например изключителното или основното разчитане 
на естеството на престъпленията или констатирането на опасността от укриване, въз ос-
нова на съмнителни основания като липса на постоянен адрес или чуждо гражданство. 
Мотивирането може да бъде бланкетно и да не се ангажира с конкретните доказателства 
за всеки отделен случай. В такива случаи е важно адвокатите да търсят съдебен контрол 
на решенията за задържане под стража. В зависимост от стратегията и местната проце-
дура може да се окаже подходящ момент да се повдигнат обвинения за нарушени права 
по време на задържането.

Както бе посочено по-горе, достъпът до преписката е от решаващо значение за подго-
товката на защитата в досъдебното производство и по-специално за преценката дали 
има основания за обосновано подозрение. Важно е в рамките на съдебния контрол да се 
постави под въпрос предприемането на стъпки например, за да се осигурят доказател-
ствата, които са били пазени от евентуална намеса на задържания и които са послужили 
като основание за постановяване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 
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Също така то служи като важен източник на информация по отношение на напредъка на 
разследването от страна на органите, които го водят, и ако това не е така, може да пос-
лужи като основание за аргументиране за освобождаването на задържания. Този раздел 
има за цел да даде препоръки на адвокатите за това какво да направят, ако не им бива 
предоставян достъп до преписката или до ограничена част от нея, ако достъпът до пре-
писката е бил разрешен със закъснение или ако адвокатът не може да прави копия от нея.

3. 1. Правото на съдебен контрол на решението за задържане 
под стража в досъдебното производство

a. Европейски стандарти

Съдебният процес трябва да се проведе в „разумен“ срок, съгласно член 5, алинея 3 от 
ЕКПЧ и като цяло процедурите, включващи лице, задържано под стража, трябва да се 
извършват със специално усърдие и скорост.164 Дали това се е случило трябва да се опре-
дели чрез отчитане на отделните факти по делото.165 ЕСПЧ е установил, че периодите на 
задържане в досъдебното производство, продължаващи между 2,5 и 5 години, са преко-
мерни.166

Мярката за неотклонение „Задържане под стража“ трябва да бъде предмет на редовен 
съдебен контрол,167 който всички заинтересовани страни (обвиняем, съд и прокурор) 
трябва да могат да инициират.168 Изслушването в рамките на съдебния контрол трябва 
да бъде под формата на състезателно устно заседание, с гарантирана равнопоставеност 
на страните.169 Това може да изисква достъп до материалите по делата,170 което вече е 
потвърдено в член 7, алинея 1 от Директивата относно правото на информация. Реше-
нието за продължаване на задържането трябва да се взема бързо и трябва да се посочат 
основанията за необходимостта от продължаване на задържането.171 Не бива просто да 
се възпроизвеждат предишни решения.172

При преразглеждането на решение за задържане под стража ЕСПЧ изисква от съда да 
има предвид, че презумпцията в полза на освобождаването остава173 и продължителното 
задържане „може да бъде оправдано в даден случай, само ако има конкретни индикации 
за реално изискване от обществен интерес, което, независимо от презумпцията за неви-
новност, надхвърля правилото за зачитане на личната свобода, предвидено в член 5 от 
Конвенцията“.174 Органите продължават да бъдат задължени да преценяват дали могат 
да бъдат приложени алтернативни мерки.175

164  Stogmuller v. Austria, жалба № 1602/62 (pешение от 10 ноември 1969 г.), параграф 5.
165  Buzadj v. Moldova, жалба № 23755/07 (pешение от 16 декември 2014 г.), параграф 3.
166  PB v. France, жалба № 38781/97 (решение от 1 август 2000 г.), параграф 34.
167  De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, жалби № 2832/66, 2835/66, 2899/66 (pешение от 18 юни 1971 г.), па-
раграф 76.
168  Rakevich v. Russia, жалба № 58973/00 (pешение от 28 октомври 2003 г.), параграф 43.
169  Singh v. United Kingdom, жалба № 23389/94, (pешение от 21 февруари 1996 г.), параграф 65.
170  Wloch v. Poland, жалба № 27785/95 (pешение от 19 октомври 2000 г.), параграф 127. 
171  Илийков срещу България, жалба № 33977/96 (pешение от 26 юли 2001 г.), параграф 84.
172  Michalko v. Slovakia, жалба № 35377/05, (pешение от 21 декември 2010 г.), параграф 145.
173  Пак там. 
174  McKay v. United Kingdom, жалба № 543/03 (pешение от 3 октомври 2006 г.), параграф 42.
175  Darvas v. Hungary, жалба № 19574/07 (pешение от 11 януари 2011 г.), параграф 27.
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Съгласно стандартите на ЕКПЧ преразглеждането на мярката за неотклонение задържане 
под стража (за разлика от правото на обвиняемия да обжалва незабавно съдебно реше-
ние за задържане) трябва да се извършва автоматично (без да се налага обвиняемият да 
подава молба за това)176 в „разумни интервали“, така че „задържаният да не рискува да 
остане под стража дълго след като лишаването му от свобода е станало необосновано.“177 

b. Национални стандарти

Когато делото стигне до съдебния процес, по време на подготвителното заседание съдът 
трябва да реши дали да запази, измени или отмени мерките, наложени в досъдебното 
производство.178 В хода на съдебния процес наложените мерки могат да бъдат преразгле-
дани от съда по всяко време. Исканията, свързани с наложените мерки, обаче могат да 
бъдат отправяни само когато съответните обстоятелства са се променили.179 В края на 
процеса пред първоинстанционния съд, заедно с издаването на присъдата, съдът се про-
изнася и по мярката за неотклонение.

c. Практически предизвикателства и препоръки

Шестнадесет осъдени наскоро лица с интелектуални и/или психо-социални увреждания 
бяха интервюирани в шест затвора, като част от изследване през 2016 г.180 Спрямо всички 
е била приложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“, независимо от те-
жестта на престъпленията, за които са били обвинени. За съжаление, от интервютата не 
става ясно била ли е назначавана експертиза за преценка на вменяемостта на всяко от 
лицата и ако да, в кой етап на производството; също така не става ясно дали е била при-
ложена мярката за принудително настаняване в психиатрична болница за изследване. 
Само по себе си това навежда изводът, че обвиняемите лица не са били информирани 
адекватно за процедурите, през които са минали. Освен това фактът, че изследователите 
ги откриха в места за лишаване от свобода да изтърпяват присъдите си, води до заключе-
нието, че явно всички 16 лица са били разглеждани от съда като вменяеми.

Продължителността на престоя на интервюираните лица варира от 15 дни до 9 месеца. 
Средната продължителност е 3,6 месеца, като в 10 случая задържането е било за до 3 
месеца, в 4 други случая – между 3 и 6 месеца, а в два случая продължителността е била 
до 9 месеца.

176  McKay v. United Kingdom, жалба № 543/03 (pешение от 3 август 2006 г.), параграф 34.
177  Abdulkhakov v. Russia, жалба № 14743/11 (pешение от 2 октомври 2012 г.), параграф 209.
178  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 248, ал. 1, т. 6.
179  Наказателно-процесуален кодекс (29.04.2006 г.), член 270.
180  БХК, Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психо-социални увреждания в нака-
зателното производство: Проучване на необходимостта от действия, 2018 г., национален доклад, стр. 39, достъпно 
на български език на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-
na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf.



51

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИяТА ЗА ЗАДъРЖАНЕ ПОД СТРАЖА: 

Практически препоръки

• Изискайте устно състезателно заседание, за да се прецени дали съществуват основа-
ния за продължаване на задържането.

• Обвиняемите и адвокатите им трябва да присъстват (или по друг начин да бъдат задъл-
жени да участват активно, когато не се провеждат заседания) при всяко преразглеж-
дане. 

• Настоявайте обвинението да представи нови доказателства или аргументи, които да 
оправдават удължаването на сроковете на задържане.

• Насърчете съда да наложи временни срокове, във връзка с конкретни разследващи 
действия, като средство за гарантиране на спазването на специалната грижа по време 
на разследването.

3. 2. Присъствие на заподозрените и обвиняемите на заседанието 
за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“

Присъствието на заподозрените и обвиняемите на изслушването за вземане на мярка за 
неотклонение „Задържане под стража“ може да окаже значително влияние върху всички 
присъстващи в съдебната зала, предизвиквайки чувство на вина или опасност за сигур-
ността, когато се използват ограничителни мерки. 

a. Европейски стандарти

Правото на ЕС определя конкретни гаранции на презумпцията за невиновност, включи-
телно:

• На съдебните служители не е позволено да представят обвиняемия като виновен. 

• Мерки за физическо ограничаване (белезници, стъклени клетки, клетки и вериги) могат 
да се използват, единствено ако е необходимо по специфични за всяко дело съобра-
жения. 

• Това са случаи, в които обвиняемият: 

• представлява риск за сигурността; 

• e вероятно да се укрие; 

• ще се опита да се свърже с трети лица.
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Обвиняемият не трябва да носи затворническо облекло в съда или пред обществеността, 
за да не се създава впечатлението, че е виновен. Член 5 от Директива относно презум-
пцията за невиновност изисква от държавите членки да „гарантират, че заподозрените 
и обвиняемите не са представяни като виновни, в съда или пред обществеността, чрез 
използването на мерки за физическо ограничаване“.

Както е обяснено по-нататък в член 6, алинея 2 и съображение (20) от Директивата, мерки 
като белезници, стъклени клетки, клетки и вериги трябва да се прилагат в зависимост 
от случая. Това означава, че мерките за физическо ограничаване трябва да се избягват, 
освен ако тяхното използване не е необходимо, с цел възпрепятстване на заподозрения 
или обвиняемия да се самонарани или да нарани други лица; да повреди имущество, или 
да възпрепятства заподозрения или обвиняемия да се укрие; или да установи контакт 
с трети лица или свидетели. Това следва да се тълкува като налагане на изискване за 
преценка на специфични за всяко дело съображения. Само когато бъде установено, че в 
конкретен случай е налице реална заплаха за сигурността от страна на обвиняемия или 
бъде доказано, че съществуват сериозни основания да се смята, че обвиняемият може да 
се укрие или да опита да се свърже с трети лица, решението за прилагане на такива мерки 
може да бъде оправдано. 

Директивата относно презумпцията за невиновност се основава на съдебната практика 
на ЕСПЧ, която потвърждава, че използването на ограничители, метални клетки или стък-
лени клетки по време на съдебно производство подкопава правата на обвиняемия.181

b. Национални стандарти

Спрямо обвиняемите и подсъдимите, които буйстват, тероризират останалите или оказ-
ват физическа съпротива, се прилагат физическа сила, помощни средства и оръжие по 
реда, предвиден в закона.182

c. Практически предизвикателства и препоръки

Арестът и задържането на районен кмет в София на 17 април 2018 г. е най-новият при-
мер за това колко зрелищно и в нарушение на закона могат да бъдат извършвани тези 
действия в България. Тя беше задържана в ареста, след като прекара повече от четири 
часа с белезници, изложена на оживено централно кръстовище в София.183 След като тя и 
нейната колежка прекараха 7 месеца в следствения арест, мярката за неотклонение беше 
изменена на домашен арест, защото здравето и психичното им състояние са се влошили. 
По време на всичките отвеждания и явявания в съда те бяха с белезници. 

181  Ramishvili and Kokhreidze v. Georgia, жалба № 1704/06 (pешение от 27 януари 2009 г.), параграф 100.
182  Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, член 257, ал. 5, достъпен на: https://www.lex.
bg/laws/ldoc/2135627067.
183  https://balkaninsight.com/2018/04/18/independent-sofia-mladost-district-mayor-arrested-and-charged-for-
corruption-04-18-2018/;
http://www.informo.bg/en/2018/11/16/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A
%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D-
1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%81/;
https://www.euscoop.com/en/2018/4/19/lawyers-arrested-mayor-criticize.
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Заключение
Ролята на адвоката в процедурата за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 
стража“ в досъдебното производство е решаваща. От момента на първата консултация с 
клиента в полицейското управление, след ареста, и предоставянето на помощ по време 
на полицейския разпит, до представляването пред съдa, който взема решение за мярката 
за неотклонение „Задържане под стража“, и съдебния контрол на решенията за задър-
жане под стража, присъствието, помощта и намесата на адвоката имат решаващо въз-
действие върху решението за задържане и неговите дългосрочни последици. 

Като начало, за да се гарантира правото на достъп до адвокат, е от съществено значение 
обвиняемите да бъдат представлявани по време на полицейските разпити и на съдебни-
те заседания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебно-
то производство, освен ако те съзнателно и разумно не са направили отказ от защитник. 
За да се гарантира ефективната правна помощ, на адвокатите трябва да се предостави 
достатъчно време, за да се запознаят с материалите по делото и с обвиняемите преди 
какъвто и да е разпит или заседание. Това гарантира не само адекватна подготовка на об-
виняемия за полицейския разпит, а на по-късен етап и за съдебното заседание, но и дава 
възможност на адвоката да прецени дали клиентът е уязвим и има специфични нужди, 
които трябва да бъдат взети под внимание, за да се осъществи ползотворно и ефективно 
упражняване на правата му. 

За обжалването на задържането е от решаващо значение правото на достъп до матери-
алите да може да се упражни своевременно, преди вземането на решението за налагане 
на мярката за неотклонение „Задържане под стража“, което да позволи на защитата да 
разполага с достатъчно време, за да разгледа и да направи коментар по доказателствата, 
на които обвинението ще се позове в аргументите си в подкрепа на задържането под 
стража. Както беше установено в доклада на Fair Trials, озаглавен „Крайна мярка? Практи-
ката на вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдебното про-
изводство в ЕС“, равното третиране на аргументите на обвинението и защитата може да 
повлияе не само на качеството на съдебните решения, но и да доведе до насърчаване на 
по-качествено застъпничество и от двете страни. 

Тъй като задържането под стража е предвидено да се прилага като крайна мярка, е важно 
съдиите да разясняват в своите решения защо всички налични алтернативи не са доста-
тъчни, за да се гарантира, че обвиняемият ще се яви в съда и ще се въздържа от повторни 
нарушения или намеса в разследването. Във връзка с това е от ключово значение да се 
вземат предвид и позоват аргументите на защитата, за да се гарантира равнопоставе-
ността на страните. 

Както на обвинението, така и на защитата трябва да бъде позволено да предлагат ин-
дивидуализирани алтернативи на мярката за неотклонение „Задържане под стража“. 
Алтернативите трябва винаги да бъдат най-малко ограничителните мерки, необходими 
за гарантиране на целта, за която ограниченията са счетени за необходими, и следва да 
бъдат редовно преразглеждани в присъствието на обвиняемия и неговия адвокат и нама-
лявани по тежест, когато е възможно. Както беше заключено в доклада „Крайна мярка? 
Практиката на вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в досъдеб-
ното производство в ЕС“, следва да се възприеме поетапен подход, за да се установи 
най-напред какъв е рискът, който съдът се стреми да предотврати, преди да се проучва 
коя алтернативна мярка може да смекчи този риск. Само ако всички налични алтерна-
тиви биха били недостатъчни за справяне с конкретния риск, следва да бъде наложено 
задържане. 
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И в заключение, решенията за задържане под стража в досъдебното производство след-
ва да бъдат индивидуализирани и основани на доказателства, а прегледът им следва да 
бъде ползотворен. При устни състезателни заседания, на които обвиняемият и неговият 
адвокат могат да присъстват и да участват ефективно, те следва да правят пробно проуч-
ване за това дали текущото развитие във всеки случай оправдава вредите от продължи-
телното задържане под стража.
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Приложение 1 

План за действие за ефективна адвокатска защита при 
предварително задържане в България184

Български хелзинкски комитет, София, септември 2018-януари 2019 г.

Българската система на наказателно правораздаване разкрива сериозни несъответствия 
на полицейското задържане с директивите от Пътната карта за укрепване на 
процесуалните права в Европейския съюз. Тези несъответствия засягат и трите права – 
на устен и писмен превод, на информация и на достъп до адвокатска защита и правна 
помощ. В основата на това несъответствие стои доминиращото понастоящем убеждение, 
сред правоприлагащите органи, както и в доктрината, че директивите от Пътната карта 
не са приложими към полицейското задържане, а задържаните лица нямат статут 
на заподозрени или обвиняеми, които могат да се ползват от гарантираните в тях 
права. Съответно, значителна част от директивите не са транспонирани в българската 
система. Драстично е несъответствието във въвеждането на гаранциите, предвидени в 
директивите, между периода след образуване на наказателно производство и привличане 
на засегнатото лице като обвиняем и периода на полицейското задържане, когато това 
лице е заподозряно в извършване на престъпление. Липсата на транспониране на 
гаранциите за едно от правата (например правото на информация) води до нарушения на 
друго право (например правото на достъп до адвокатска защита). 

Чрез измененията от 2019 г. НПК и другото законодателство, относимо към полицейското 
задържане, се считат за въведени в съответствие с Директива 2013/48/ЕС.185 Българският 
хелзинкски комитет не е на това мнение и затова състави допуописания план. Той 
е разработен въз основа на препоръките от няколко проекта за изследване на 
законодателното регламентиране и практическото реализиране на процесуалните права 
на заподозрени и обвиняеми лица в светлината на Пътната карта. Тези проекти бяха 
осъществени от няколко неправителствени организации в България през периода 2015-
2018 г.

Мерките, изброени по-долу, целят въвеждане в българското законодателство и практика 
на гаранциите, предвидени в Пътната карта. Те съдържат и отговорните институции, 
в чиито правомощия е осъществяването им и примерни срокове за изпълнение. Със 
сигурност някои от тях ще изискват повече усилия и време от други и излизат извън 
рамките на проекта. По-голямата част от мерките са свързани със законодателни 
промени. Други мерки, свързани с подобряване на практиката, ще бъдат адресирани 
като препоръки във формални и неформални срещи с отговорните институции (основно 
МВР и Националното бюро за правна помощ), за да бъдат подпомогнати да привлекат 
внимание към конкретни проблеми от практиката и да насочат човешки и финансов 
ресурс за разрешаването им. 

През юли 2018 г. този план бе обсъден с наказателен съдия Петко Петков. На 11.09.2018 г. бе 
обсъден с адвокат Златка Стефанова от Български адвокати за правата на човека, адвокат 
Калин Ангелов и Иванка Иванова, директор на „Правна програма“ в Институт Отворено 
общество – София. Бележки по него дадоха двама представители на Министерство на 

184  Този план е съставен в рамките на проект „Ефективна адвокатска защита при предварително задържане“, 
който се реализира от БХК и е финансиран от Европейската комисия.
185  НПК, Допълнителни разпоредби, параграф 1a (нов, в сила от 22.01.2019 г.).
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правосъдието, от дирекция „Съвет по законодателство“ – г-жа Аделина Хаджийска  – 
старши експерт в дирекцията и г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекцията. 
На 11 октомври 2018 г. в София бе обсъден на работна среща с адвокати, служители от 
МВР, представители на Център за изследване на демокрацията, БХК и Институт Отворено 
общество – София. На 5 ноември 2018 г. бе обсъден в гр. Пловдив на работна среща с 
адвокати, служители на МВР, прокурор, съдия, преводачи и представители на БХК и 
Център за изследване на демокрацията.

Общи препоръки:

Поради несъответствието си с европейското право българската система на наказателно 
правораздаване и по-специално полицейското задържане, имат нужда от сериозно 
реформиране. То трябва да започне с признаването на приложимостта на Директивите 
от Пътната карта към лицата, които се задържат в полицията, поради това, че за тях има 
данни, че са извършили престъпления. Те следва да бъдат признати за „заподозрени“ 
по смисъла на тези Директиви. Това е първата и най-важна препоръка на настоящото 
изследване. 

Стандартите на Директивите от Пътната карта трябва да се отнасят до всички видове 
полицейско задържане, където задържаното лице може да бъде държано по подозрение 
в извършване на криминално деяние. В допълнение, към задържането по ЗМВР те следва 
да се отнасят и до задържане по Закона за митниците, Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“, Закона за военната полиция и Закона за противодействие на 
тероризма. 

Обхватът на Директивите от Пътната карта следва също така да покрива и производства 
за дребни престъпления, като например Указ №904 за борба с дребното хулиганство и 
Закона за опазване на обществения ред, при провеждането на спортни мероприятия, 
въпреки че те не са „наказателни производства“, съгласно българското право. Правата, 
гарантирани от Директивите от Пътната карта, следва да се упражняват от момента на 
започване на тези производства, обикновено в полицейските управления. 

Цялостното реформиране на законодателството и практиката следва да се основе на 
внимателно изследване на изискванията на Директивите и на несъответствията с тях на 
българската система на наказателно правораздаване.

Препоръки: 

1. Пълно и адекватно транспониране на Директивите от Пътната карта за укрепване на 
процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми лица в рамките на наказа-
телното производство в ЗМВР и НПК. 

2. Регламентиране на фигурите, правата и задълженията на „заподозрян“, „уязвимо лице“ 
и „доверено лице“ (в случай на задържане или процесуални действия с уязвимо лице). 
Унифициране на дефинициите за „лице с интелектуално и/или психо-социално уврежда-
не“, „лице с физическо увреждане“ и „неграмотно лице“ в ЗМВР и НПК. 

3. Признаване на качеството на „заподозрени“ в наказателното производство на лицата 
без официално повдигнато обвинение, които са задържани по подозрение за извършено 
престъпление от полицията или от други оправомощени органи, както и на лицата, чието 
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положение е било значително засегнато от действия на полицейското разследване, во-
дено срещу тях. 

4. Признаване и гарантиране на права на заподозрените лица на участие и защита в по-
лицейските и другите производства по разследване на престъпления, водени срещу тях, 
включително правото на достъп до материалите по делото и правото на безплатна прав-
на помощ. 

5. Правна защита на лица, задържани по подозрение, че са извършили престъпление (за-
подозрените) от момента на задържането:

• В Закона за МВР и другото законодателство (Закона за митниците, Закона за военната 
полиция, Закона за борба с тероризма, Закона за ДАНС), което регламентира полицей-
ско и друго административно задържане на лица, поради това, че за тях съществуват 
данни за извършване на престъпление, следва да се въведат гаранции за ефективен 
достъп до адвокат по избор на задържаните лица и незабавно след задържането.

• Полицейските органи следва да разясняват на задържаното лице на прост език съдър-
жанието на правото на достъп до адвокатска защита и на правна помощ и последстви-
ята от отказа от адвокатска защита. 

• Законодателството трябва да регламентира специални правила и процедури, за да 
гарантира, че отказът от право на достъп до адвокат се дава само след консултация с 
адвокат, включително и по телефон, доброволно и недвусмислено и че информаци-
ята за съдържанието на това право и възможните последствия от отказа, е предоста-
вена по достъпен начин. 

• Полицията, другите правоохранителни и разследващи органи следва да предоставят 
достъп до регистрите с наличните адвокати (служебни или платени) на адвокатските 
колегии, от които те да могат да избират. 

• Правоохранителните органи и особено полицията следва да гарантират незабавен дос-
тъп на адвокати до техните клиенти, задържани в полицията във всеки случай, включи-
телно, когато адвокатите са наети от роднини и все още нямат пълномощно, подписано 
от задържания. 

• Законодателството трябва изрично да предвижда правото на задържани заподозрени и 
обвиняеми лица да се консултират с адвокат по телефон, преди какъвто и да е разпит („бе-
седа“) и даване на „писмени обяснения“, ако адвокатът не може да присъства на него/нея. 

•  Участието на адвоката в действията, в които неговият/нейният клиент е въвлечен, по 
време на полицейското задържане, следва да се уреди в Закона за МВР и да включ-
ва както право на безусловен предварителен контакт насаме със задържаното лице, 
преди „оперативните беседи“ и снемането на „писмени обяснения“, така и право на 
участие на адвоката в действията. 

• В допълнение към правото на достъп до адвокат по време на полицейското задържане, 
в Закона за МВР следва да се регламентира и задължителна адвокатска защита за запо-
дозрените в престъпление, за което след повдигане на обвинение Наказателно-проце-
суалният кодекс предвижда задължителна защита. 

• Да се гарантира задължителна адвокатска защита на непълнолетни по време на поли-
цейско задържане. 
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• В законодателството следва да се въведе средство за защита срещу нарушенията на 
правото на адвокатска защита и правна помощ по време на полицейското задържане, 
като се изключват доказателства, придобити в нарушение на тези права.

• Необходимо е да се провеждат редовни обучения на адвокати за предоставяне на 
правна защита на заподозрени и особено уязвими заподозрени. 

• Следва да бъде установена ефективна система за предоставяне на правни услуги в из-
вънработно време в цялата страна, която да включва и правна помощ по време на по-
лицейското задържане. 

• Следва да бъде въведена система за контрол на качеството на правната услуга, пре-
доставяна от адвокати в полицейските управления на ниво местни адвокатски съвети.

• Ефективно би било за всички задържания по Закона за МВР да се създаде единна елек-
тронна информационна система, в която да се въвеждат данните от заповедта за задър-
жане, декларацията за правата, протокола от обиск и доброволно предаване, осигуря-
ването на адвокатска защита, извършването на медицински преглед, уведомяването 
на трето лице/консулска служба, привличането на преводач и позволява на адвокати, 
медицински служби, преводачи да бъдат уведомени незабавно за нуждата от техните 
услуги. Това ще намали формализацията и времето за попълването на записи в много-
бройни книги за задържаните, ще подобри осигуряването на адвокатска и медицинска 
помощ, както и преводач и ще позволи проследяване на задържанията от прокурор.

• Неоходимо е провеждането на обучения на полицейски служители, включително от 
криминална полиция и ГДБОП, по всички директиви от Пътната карта и ЕКПЧ.

6. Правна помощ

• Разширяване на административния капацитет на Националното бюро за правна помощ 
и адвокатските съвети за наблюдение и оценка на качеството на работа на адвокатите, 
извършване на периодични проактивни проверки в този смисъл и при оценка на ка-
чеството отчитане и гледната точка на потребителите на правна помощ. 

• Отразяване във формулярите за отчет на правната помощ на пълния обем от дейст-
вия, които извършва адвокатът във връзка със защитата (запознаване с материалите 
по делото, среща с подзащитния за разясняване на правата и съгласуване на основните 
линии на защитата) и регистриране на действително отделеното за тях време. 

• Адаптиране на формуляра за отчет на правната помощ така, че адвокатите да попълват 
в отчетите информация, която да позволява установяването на уязвим статут на подза-
щитния им, както и информация за контакт с него. 

• Изрично упоменаване на неграмотността на подзащитния в адвокатските отчети.

• Особеностите на защитата при лица в уязвимо положение да бъдат включени с прио-
ритет в програмите за последващо професионално обучение на адвокатите от Нацио-
налния регистър за правна помощ. 

• Законодателно регламентиране на освобождаване на обвиняемите от задължението 
да възстановяват на НБПП средствата за правна помощ. 

• Развитие на системата за последващо професионално обучение на адвокатите, чрез 
провеждане на специализирани курсове по следните теми: 
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• Основни права на задържаните; 

• Особености на защитата на непълнолетни и други обвиняеми в уязвимо положение; 

• Работа на защитата със съдебно-психиатрични и съдебно-психологически експер-
тизи; 

• Актуално развитие на практиката на Европейския съд по правата на човека в облас-
тта на правото на защита и правото на справедлив съдебен процес; 

• Актуално развитие на правото на Европейския съюз в областта на защитата на ос-
новните процесуални права и по-специално изучаване на директивите, приети в 
изпълнение на Пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени 
лица или на обвиняеми, в рамките на наказателното производство (2009 г.). 

7. Гаранции за упражняване на правото на информация на заподозрените в полицията и 
на обвиняемите лица:

• Заповедта за задържане, която изброява законовите и фактическите основания за за-
държане, следва да бъде издадена веднага при пристигането на лицето в полицейското 
управление, след задържането му като заподозрян в извършване на криминално деяние. 

• Копие от заповедта за задържане следва да се даде на задържаното лице на език, кой-
то той/тя разбира. 

• Лицата, които са задържани поради това, че за тях съществуват данни, че са извършили 
престъпление, следва да се уведомяват незабавно след задържането за правото им да 
запазят мълчание. Ако заявят, че не желаят да дават обяснения, с тях не следва да се 
осъществява беседа. 

• На лицата, които са задържани поради това, че за тях съществуват данни, че са извър-
шили престъпление, следва да се предостави достъп до материалите по преписката, за 
да могат те да обжалват законността на своето задържане. 

• Декларацията за правата, която се предоставя на задържаните, следва да е на дос-
тъпен език, а съдържанието ѝ следва да се разяснява допълнително на задържаните 
лица в степента, в която това е необходимо за нейното пълно разбиране от тях. 

• Да се предвиди нормативно задължение за представяне на писмен документ – декла-
рация за правата в наказателното производство, във всички случаи на задържане, във 
връзка с подозрение/обвинение за извършено престъпление, в това число при задър-
жане по НПК, ЗМВР, ЗЕЕЗА, ЗДАНС, Закона за митниците, Закона за военната полиция, 
Закона за противодействие на тероризма. Тя да бъде попълвана и подписвана от за-
държания със задължително отразяване на часа на попълване. Тази декларация следва 
да е различна от декларацията за правата на задържаните на други основания, несвър-
зани с наказателно обвинение. 

• Декларацията относно правата на задържаните заподозрени лица трябва да съдържа 
информация за всички изброени в член 4 от Директива 2012/13/ЕС права, включително 
правото на задържаните да запазят мълчание и да не свидетелстват срещу себе си, 
правото на устен и писмен превод, правото на информиране на трето лице за задържа-
нето, правото на достъп до материалите по делото, правото на правна помощ по реда 
на Закона за правната помощ, правото на информация относно обвинението, както и 
информация за други права, приложими към конкретната ситуация, според национал-
ното законодателство. 
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• Да се разработи специална декларация относно правата на задържаните, с цел изпъл-
нение на европейска заповед за арест. 

• Да се разработи специална декларация относно правата на задържаните непълнолет-
ни лица, чието съдържание да отговаря на по-високите стандарти на защита, формули-
рани в Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 
година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиня-
еми в рамките на наказателното производство. 

• Да се създадат нормативни гаранции за връчване на декларацията за правата незабав-
но след задържането на заподозрения/обвиняемия. 

• Да се осигурява достатъчно време, в което задържаното лице да може да се запознае 
със съдържанието на декларацията, да иска разяснения или допълнителна информа-
ция за процедурата за реализиране на правата. 

• Да се разработят подходящи видео-, аудио- и/или илюстровани материали, както и 
да се регламентира процедура (място, време, лице, обстановка), които да подпомагат 
предоставянето на информация за правата на задържаните заподозрени и обвиняеми-
те с психично/умствено увреждане, както и на неграмотните лица и децата. 

• Копие от декларацията следва да се предоставя на задържаните по време на задържа-
нето на език, който те разбират и да имат възможността да пазят това копие, докато са 
задържани. 

• Информацията относно правата на задържаните обвиняеми лица трябва да същест-
вува в един документ – декларация за правата. Той трябва да съдържа информация 
относно всички изброени в член 3 и член 4 от Директива 2012/13/ЕС права, в това число 
правото на достъп до адвокат, правото на правна помощ, правото на устен и писмен 
превод, правото да уведомят трето лице за задържането, правото на медицинска по-
мощ, правото на обжалване и преразглеждане на мярката по задържането. 

• Декларациите за правата на задържаните заподозрени и обвиняеми следва да са напи-
сани на прост и нетехничен език, без препратки към законодателството, в достатъчно 
едър и лесно четим шрифт. Те трябва реално да са в състояние да информират задържа-
ните лица, които най-често са без юридическо образование, нискограмотни, поставени 
в ситуация на страх и обърканост, кои са техните права и как могат да ги реализират. 
Съдържанието на декларацията следва да се разяснява допълнително на задържаните 
лица в степента, в която това е необходимо за нейното пълно разбиране от тях.

• Езикът и оформлението на декларациите трябва да се консултират с представители на 
различни уязвими групи хора (деца, хора с психически/умствени проблеми и физиче-
ски увреждания; етнически и езикови малцинства и др.).

• Всички места за задържане следва да разполагат с преводи на различни езици на де-
кларацията относно правата на задържаните. 

• Следва да се предвиди ефективно средство за защита срещу отказа или пропуска от 
страна на органите по задържането да предоставят декларация относно правата на за-
държаните. 

• Да се извършва редовен мониторинг на упражняването на това право в РПУ от незави-
сими институции и организации. 
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• Да се издадат вътрешни инструкции за начина, служителя, мястото и времето за пре-
доставяне на информация за правата.

•  Да се организират обучения на полицейски служители – оперативни работници и раз-
следващи полицаи – за предостаяне на информация за правата. 

8. Регламентиране на задължителни аудио и/или видео записи на разпитите и „беседите“ 
със задържаните в полицията. 

9. Гаранции за упражняване на правото на медицинска помощ на задържаните в полицията 

• Адекватно и навременно информиране за правото на медицинска помощ.

• Извършване на прегледа насаме.

• Отразяване на обективните находки от прегледа и вероятните причини за тях, според 
преглеждащия лекар, независимо от субективните обяснения на задържания. 

• Въвеждане на специализирано обучение в медицинските университети по извършване 
на преглед на задържан, с цел устновяване на уязвимост и установяване на състояние, 
което не позволява задържане. 

10. Гаранции относно правото на устен и писмен превод на заподозрени и обвиняеми

• За действията, които се провеждат с участието на задържаното лице, по време на поли-
цейското задържане, следва да се осигурява задължително преводач във всички слу-
чаи, в които лицето не говори или не разбира български език. 

• Устен превод следва да се осигури и за контактите на задържаното лице с неговия/
нейния адвокат. 

• Следва да се приеме уредба и да се установи механизъм, с който да се установи дали 
обвиняемо или заподозряно в извършването на криминално деяние лице говори или 
разбира български език на всички етапи на наказателното производство, в т.ч. по време 
на полицейското задържане.

• МВР трябва да положи усилия да създаде регистър на устните и писмените преводачи. 

• Качеството на превода, който се осигурява на задържаното лице, по време на полицей-
ското задържане, следва да се гарантира, чрез привличане на квалифицирани прево-
дачи, които се подбират според разработени обективни критерии, а практиката да се 
използват за тази цел случайни лица следва да се изостави.

• Заплащането на преводачите, които се привличат за действия както по време на поли-
цейското задържане, така и след образуване на досъдебно производство, следва да 
се повиши до пазарните нива, а хонорарите следва да се изплащат своевременно след 
приключване на ангажимента. 

• По време на полицейското задържане на задържаните следва да се предоставя писмен 
превод на език, който разбират, на основните документи, свързани със задържането, 
като минимум – на заповедта за задържане и на декларацията за правата. 

• Участието на преводач в действия по време на полицейското задържане следва да се 
протоколира. 
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Приложение 2 –  
Членове на работната група
• Петко Петков, съдия по наказателни дела, Софийски районен съд

• Иванка Иванова, директор на Правна програма, Институт Отворено общество – София

• Златка Стефанова, адвокат, Български адвокати за правата на човека (неправителстве-
на организация)

• Калин Ангелов, адвокат 

• Аделина Хаджийска, експерт, Дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство на 
правосъдието

• Александър Стефанов, експерт, Дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство 
на правосъдието

Приложение 3 –  
Примерен контролен лист за първата консултация
Име на клиента: 

Дата и час на първата консултация: 

Място на провеждане на първата консултация: 

Имена на полицейските служители: 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ: 

* Осигурете достатъчно време и средства за консултацията 

* Осигурете поверителност 

* Ако консултацията се извършва по телефона, започнете, като задавате въпроси с отго-
вор „да“ или „не“ на клиента си, за да се уверите, че той или тя е сам/а и т.н. 

ИНФОРМИРАЙТЕ КЛИЕНТА ОТНОСНО: 

* Вашата роля в хода на процедурата и по време на полицейския разпит 

* Поверителността на консултацията 

* Целта на консултацията 

* Условията или хонорарите за адвокатската помощ 

* Обвиненията и доказателствата в тяхна подкрепа (ако са Ви известни) 

* Следващите стъпки от процедурата, включително провеждането на полицейски разпит 
и шансовете за освобождаване 
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ВъПРОСИ ЗА КОНСУЛТАЦИяТА: 

Обща информация 

* Дата на раждане 

* Място на раждане 

Имиграционен статут 

* Ако е имигрант, каква е историята? 

* Дата на пристигане? 

* Откъде? 

* Защо? 

Връзки в общността 

* Работа? 

* Длъжност? 

* История на заетостта, ако е от полза (предишни работни места, повишение,…)? 

* Доброволческа дейност в обществени организации? 

* Спортен отбор? 

* Осигурителен статус? 

* Лице за контакт – ако е от полза и ако лицето е съгласно (работодател, колега, социален 
работник,…) 

Образование 

* Училище/колеж? 

* Професионално обучение? 

* Някакви дейности, членство в спортни отбори, програми и т.н.? 

* Лице за контакт – ако е от полза и ако лицето е съгласно (учител, социален работник,…) 

Семейство/приятели 

* Семейно положение? 

* Деца? 

* Ако има деца, кой ги осигурява/социални помощи? 

* Братя или сестри? 

* Родители? 

* Трудов статус на родители/братя и сестри? 
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* Лицето грижи ли се за някой друг освен за деца (родители, членове на семейството, 
други)? 

* Лица за контакт – ако е от полза и ако лицето е съгласно 

Жилищен статут 

* Къде живее? 

* Наем? 

* Социално жилище? 

* Приют за бездомни? 

* Лице за контакт – ако е от полза и ако лицето е съгласно (наемодател, приют, социален 
работник, съквартирант, съпруг/съпруга или партньор,…) 

Здраве 

* Психично здраве – диагнози/когнитивни увреждания/обучителни затруднения? Офици-
ална или неофициална диагноза? 

* Злоупотреба с наркотични вещества – откога и какво вещество? Защо е започнал/а? Кол-
ко често употребяват веществото? Какво количество? Родителите имали ли са проблеми 
със злоупотреба с наркотични вещества? 

* Увреждания? 

Тормоз в ареста 

* Малтретиране от страна на полицията? 

* Разпитване от полицията преди явяването на адвоката? 

Права на заподозрения 

* На лицето предоставена ли е разбираема декларация за правата?
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