
ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ 
НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  

В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО  
ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Красимир Кънев



към съдържание

Красимир Кънев

ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ 
НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  

В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

https://www.bghelsinki.org/


ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

към съдържание2

Настоящата публикация е създадена в рамките на проекта „Пилотен проект относ-
но събирането на данни, свързани с равното третиране в системите на наказател-
но правосъдие в ЕС [EQUALITYDATA]“. Проектът е съфинансиран по програма „Пра-
ва, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020). Отговорността за 
съдържанието е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че 
отразява позицията на Европейската комисия.

© Красимир Кънев, 2022, автор
© Ваня Станчева, 2022, коректор
© Силвия Маркова, 2022, дизайн и предпечат
© Български хелзинкски комитет, 2022, издател

ISBN 978-954-9738-57-5 

https://www.bghelsinki.org/


ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

3

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................4

[ 1 ] МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ...................................... 6

[ 2 ] ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОСЪДЕБНОТО 
НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 
ОБВИНЯЕМИТЕ/ПОДСЪДИМИТЕ .................................................. 12

2.1. Основни демографски характеристики на обвиняемите/
подсъдимите, осъдени на ефективно лишаване от свобода .. 12

2.2. Полицейско задържане ...........................................................................14

2.3. Досъдебно производство и изход от делото ................................ 21

2.4. Продължителност и условия на задържането в досъдебното 
производство .............................................................................................26

[ 3 ] ПРОБЛЕМЪТ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА 
ЗАДЪРЖАНИТЕ, ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ ............. 29

3.1. Полицейско задържане ........................................................................... 31

3.2. Досъдебно производство и изход от делото ................................ 35

[ 4 ] ИЗВОДИ ...........................................................................................43

ПРИЛОЖЕНИЕ: АНКЕТНА КАРТА за осъдени,  

чието производство е започнало след 01.07.2019 г. ..........................45

ЗА АВТОРА ............................................................................................ 55



ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

към съдържание4

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата разработка е част от „Пилотен проект относно събирането на 
данни, свързани с равното третиране в системите на наказателно правосъ-
дие в ЕС“. Той започна на 1 ноември 2020 г. като съвместен проект на пет не-
правителствени организации: Български хелзинкски комитет (БХК – водещ 
партньор), Асоциация за защита на правата на човека в Румъния/Румънски 
хелзинкски комитет, Център за европейско конституционно право (Гърция), 
Лига за правата на човека (Белгия) и „Феър трайълс Европа“ (Белгия). Проек-
тът е съфинансиран от Европейския съюз. Партньорските организации са 
водени от убеждението за необходимостта от системно събиране на данни 
за различното третиране на лица, принадлежащи към уязвими групи, в сис-
темите на наказателно правосъдие на държавите членки на ЕС. Тези уязви-
ми групи включват етническите и религиозните малцинства, мигрантите,  
ЛГБТИ, бедните хора и други в зависимост от националните специфики.  
Сведения за случаи на неравно третиране на лица, принадлежащи към такива 
групи, са съобщавани, а понякога дори представяни пред международни органи 
за защита на правата на човека нееднократно.1 Макар отделните случаи да 
разкриват драстични примери на дискриминация, като цяло информацията е 
разпокъсана и несистематизирана.

Проектните дейности на национално ниво имат за цел да постигнат 
някаква систематизация на информацията, свързана с равното третиране 
на различните уязвими групи в наказателното производство, чрез допитва-
не до лица, които са били участници в наказателни производства като об-
виняеми и подсъдими. Проектът предвижда проучване на наличната инфор-
мация, провеждане на изследвания върху представителни извадки на лица, 
наскоро лишени от свобода по наказателен ред в България, Румъния, Гърция и 
Белгия, сравнителен анализ, както и серия от застъпнически инициативи на 

1 Вж. например CEDH, Paraskeva Todorova c. Bulgarie, No. 37193/07, 25 March 2010. За други подобни 
съдебни актове на национално ниво, в които открито се изразява предразсъдък спрямо ромите 
вж. Ангелова, Д. и С. Кукова. Виновни по подразбиране: дискриминация и предразсъдъци спрямо 
ромите в системата на наказателното правосъдие в България, София: БХК, 2020, с. 74.
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национално и международно ниво. Той надгражда предишни инициативи, при 
които е била използвана подобна методология.2 От създаването си през 1992 
г. БХК периодично провежда допитвания до лишени от свобода по различни въ-
проси, свързани с правата на човека, и публикува резултати от тях в своите 
доклади. В периода 2015 – 2017 г. БХК е провел две представителни изследва-
ния на наскоро лишени от свобода в България по въпроси, свързани с физиче-
ското малтретиране на задържаните в полицията и свързаните с него пред-
пазни мерки.3

Настоящата разработка обобщава резултатите от изследването, 
проведено в България през лятото и есента на 2021 г. То е основано на съ-
поставима представителна извадка на наскоро лишените от свобода в бъл-
гарските затвори и затворнически общежития, но по своя предмет е мно-
го по-обхватно от предишни подобни изследвания. В разработката е описана 
изследователската методология и са обобщени получените данни. Изслед-
ването на терен е проведено от сътрудниците на БХК Красимир Кънев, Ан-
тоанета Ненкова, Станимир Петров, Славка Кукова, Десислава Симеонова, 
Босилена Мелтева и Владимир Колев. За статистическата обработка на да-
нните и изработването на таблиците и графиките приносът е на Десислава 
Симеонова. БХК изказва благодарност на ръководството на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и на ръководствата на местата за ли-
шаване от свобода (МЛС) по места за оказаното съдействие.

2 Кънев, К. „Достъп до правна помощ в наказателното правораздаване в България в сравнителна 
перспектива“, в: Маринова, Г. (ред.). Достъп до правосъдие. София: ИОО, 2005.

3 БХК. Правата на човека в България през 2016 г., София: БХК, 2017, с. 15 – 17.
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[ 1 ]

МЕТОДОЛОГИЯ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Анкетирането в местата за лишаване от свобода в България за целите на 
настоящото изследване започва през юни 2021 г. и приключва в края на ноем-
ври 2021 г. То обхваща лишените от свобода, чиито досъдебни производства 
са започнали след 1 юли 2019 г., тоест тези, които са настанени относително 
наскоро в МЛС. Фокусирането върху лишените от свобода, които са започна-
ли да изтърпяват наказанията си наскоро, преследва две цели: сравнимост с 
предходни изследвания, при които е възприет същият подход, и получаване на 
сведения, за които респондентите имат пресен спомен. Опитът от минали 
изследвания сочи, че спомените от досъдебното производство на много от 
лишените от свобода, които са прекарали дълго време в затвора, избледня-
ват. Това се отнася в особена степен до аспектите, които те смятат за не-
съществени (например дали са били уведомени за правата си по време на по-
лицейското задържане).

В България изследването обхваща общо 31 институции – всичките 12 за-
твора, 6 затворнически общежития от закрит тип (ЗОЗТ), 12 затворнически 
общежития от открит тип (ЗООТ) и 1 поправителен дом (ПД). В няколко ин-
ституции анкетирането не е проведено поради малкия брой на затворници-
те, чиито досъдебни производства са започнали след 1 юли 2019 г.
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Както в предходните изследвания, така и в настоящото стремежът на 
изследователския екип е да обхване възможно най-голям дял от всички лише-
ни от свобода, които изтърпяват ефективни наказания в институциите, в 
които е проведено изследването, и чиито досъдебни производства са започ-
нали след 1 юли 2019 г. Разбира се, анкетирането на всички тези лица се оказва 
невъзможно, тъй като част от лишените от свобода, настанени в тези ин-
ституции, не са налице в деня на посещението. Причините – някои са преве-
дени в други институции за действия, свързани с наказателни разследвания, 
други са на работа, болни или в отпуск. Част от затворниците, попадащи в 
тази група, се оказват освободени поради изтърпяване на наказанието пре-
ди посещението на изследователския екип, а има и такива, които по една или 
друга причина не са пожелали да участват. Лишени от свобода, които не са 
обхванати от изследването по горепосочените причини, има във всички посе-
тени институции, с изключение на ПД за непълнолетни към Затвор – Враца. 
В него са обхванати без изключение всички непълнолетни затворници, попа-
дащи в очертаната по-горе съвкупност.

В тази ситуация подходът на екипа включва като първа стъпка изгот-
вяне от затворническата администрация на всяка от посетените институ-
ции на списък с наличните към момента лишени от свобода, чиито досъдеб-
ни производства са започнали след 1 юли 2019 г. Оказва се обаче, че в някои 
МЛС това е невъзможно, тъй като администрацията не разполага с данни за 
началото на досъдебните производства на лишените от свобода. При това 
положение тя е помолена да състави списък на настанените в съответния 
затвор или общежитие след 1 януари 2020 г. В тези случаи обаче в списъка по-
падат наред с лишените от свобода, чиито досъдебни производства са започ-
нали след 1 юли 2019 г., и такива, чиито досъдебни производства са започнали 
по-рано или са преведени да изтърпяват наказанията си от други страни. Ус-
тановяването на такива лица става в хода на анкетирането и след изяснява-
не на съответните обстоятелства те отпадат от списъка. Броят на тези 
случаи в рамките на изследването не е голям.

За целите на изследването е изготвена анкетна карта с 32 въпроса, 
свързани с полицейското задържане и досъдебното наказателно производ-
ство. Въпреки че два от въпросите се отнасят до изхода от наказателно-
то производство (начина на неговото приключване и предвиденото по закон 
наказание), няма други, които да засягат производството в съдебната фаза. 
Част от въпросите са формулирани в съответствие с разпоредбите в ди-
рективите от Пътната карта за укрепване на процесуалните права на за-
подозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство 
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на Европейския съюз.4 Взети са предвид и стандартите на Европейския ко-
митет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително от-
насяне и наказание (КПИ). Основните теми са обсъдени сред партньорските 
организации по настоящия проект и въз основа на тях всяка организация е 
разработила отделна анкетна карта, съобразена с особеностите на нацио-
налното право в съответната страна. Използваната в българското изслед-
ване е приложена към настоящата разработка.

Анкетирането е извършено от сътрудници на БХК, подробно инструк-
тирани от председателя на организацията, в библиотеки, столови, стаи за 
свиждания, кабинети на инспектори социална дейност и други подобни поме-
щения в затворите и затворническите общежития. Отделните интервюта 
са проведени лице в лице със съответния лишен от свобода в обстановка, коя-
то не го напряга и го предразполага към откровеност. Важно е да се отбележи, 
че задаваните въпроси не засягат условията в конкретното място за лиша-
ване от свобода, в което са настанени респондентите, поради което същите 
нямат причини да се притесняват, че с отговорите си биха влошили (или подо-
брили) положението си по време на изтърпяването на наказанието. Участие-
то в изследването е изцяло на доброволна основа, като лишените от свобода 
дават съгласието си непосредствено преди началото на интервюто. Въпро-
сите се задават по реда, който следват в анкетната карта. Някои въпроси из-
искват провеждане на допълнителни дълбочинни интервюта с респонденти-
те (например в случай че са били физически малтретирани при полицейското 
задържане), чиято цел е да се получи допълнителна информация за изясняване 
на конкретните обстоятелства, свързани с определени действия. Характер-
ни отговори на някои от респондентите са записани в анкетната карта.

След приключване на анкетирането малък брой анкетни карти са из-
вадени от общата съвкупност с цел дяловете на респондентите по пол, въз-
раст и тип институция, в която са настанени, да бъдат ажустирани към 
съответните дялове на лишените от свобода. В крайна сметка в извадката 
попадат 1010 анкетирани лица. Контролът по горепосочените показатели е 
извършен на базата на правителствения доклад на България пред Комитета 
на министрите на Съвета на Европа от 7 юли 2021 г.,5 както и въз основа на 

4 Пътната карта е приета с резолюция на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 2009 г. 
Тя предвижда мерки, засягащи устния и писмен превод, информирането за правата, достъпа 
до правна защита и подпомагане, контактите с роднини, работодатели и консулски служби и 
защитата на уязвимите заподозрени и обвиняеми. През декември 2009 г. Европейският съвет 
включва Пътната карта в Стокхолмската програма – отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите (Европейски съвет, 2010/С 115/01, 4 май 2010 г.).

5 Committee of Ministers. Communication from Bulgaria concerning the case of Kehayov v. Bulgaria 
(Application No. 41035/98) and Neshkov and Others v. Bulgaria (Application No. 36925/10).  
DH-DD (2021) 698-rev 22/07/2021, 22 July 2021. Достъпно на адрес: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a31e69. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a31e69
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a31e69
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данните за броя на лишените от свобода в посетените институции през пе-
риода юни – ноември 2021 г., поискани и получени от ГДИН за целите на насто-
ящото изследване. Правителственият доклад съдържа информация за броя 
на лишените от свобода във всички затвори и затворнически общежития в 
България към 8 юни 2021 г. Макар тези данни да са актуални към началото 
на настоящото изследване, следва да се има предвид, че по принцип броят на 
лишените от свобода в българските затвори и затворнически общежития е 
динамичен. В тях се приемат и освобождават хора всеки ден и този процес е 
зависим от редица фактори (сезон от годината, съдебни ваканции, брой за-
болели от инфекциозни заболявания, карантини, празници и др.). Освен това 
лишените от свобода, към които е насочено настоящото изследване – тези, 
които са попаднали в затвора сравнително наскоро, се различават като про-
фил, макар и не много, от затворническата популация изобщо, откъдето ид-
ват и разликите в дяловете на настанените от двете групи в затворите и 
общежитията от различен тип, както и тези по пол и възраст. В таблица 1 
са представени относителните дялове на лишените от свобода, настанени в 
местата за лишаване от свобода от различен тип, според правителствения 
доклад от 8 юни 2021 г. и в извадката на изследването. 

ТАБЛИЦА 1

Дялове на лишените от свобода, настанени в затворите  
и общежитията от различен тип

Извадка Правителствен доклад

МЛС Брой 
анкетирани

Дял Брой 
затворници

Дял Отклонение

Затвор 580 57.43% 3485 56.70% +0.73%

ЗОЗТ 155 15.35% 966 15.72% -0.37%

ЗООТ 266 26.34% 1675 27.25% -0.91%

Поправителен 
дом

9 0.89% 20 0.33% +0.56%

Общо 1010 100% 6146 100%
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ТАБЛИЦА 2

Дялове на лишените от свобода по пол

Извадка Правителствен доклад

Пол Брой 
анкетирани

Дял Брой 
затворници

Дял Отклонение

Мъже 967 95.74% 5946 96.75% -1.01%
Жени 41 4.06% 200 3.25% +0.81%
Транссексуални 2 0.2% - - –

Общо 1010 100% 6146 100%

В таблица 2 са представени относителните дялове на лишените от 
свобода по пол. В България всички лишени от свобода от женски пол биват 
настанявани в затвора в гр. Сливен и прилежащите му затворнически обще-
жития. За разлика от правителствения доклад, който не съобщава за тран-
ссексуални, в извадката на изследването фигурират две такива лица, които 
изтърпяват наказанието си в затвори за мъже.

Таблиците разкриват висока степен на съвпадение на дяловете на ли-
шените от свобода в затворите и затворническите общежитие от разли-
чен тип с тези в извадката. Предвид динамиката на постъпването и осво-
бождаването от българските места за лишаване от свобода и разликите в 
профила общо на лишените от свобода и на лишените от свобода, настане-
ни в затворите и затворническите общежития през последните две години, 
отклоненията, обозначени в двете крайни колони на таблиците, са съвсем 
нормални. Може да се приеме, че получените данни са представителни за за-
творниците, постъпили в българските места за лишаване от свобода през 
последните две години преди началото на провеждането на изследването. Та-
зи ограничена представителност трябва винаги да се има предвид когато в 
текста на настоящата разработка става дума за „погледа на обвиняемите/
подсъдимите“.

Получената и представена по-долу картина на ключови аспекти на 
досъ дебното производство е обрисувана от обвиняемите/подсъдимите, кои-
то са били наскоро осъдени на ефективно лишаване от свобода и са изтър-
пявали наказанията си в българските затвори. Тя е надеждна дотолкова, до-
колкото техните отговори на въпросите в анкетата могат да се смятат за 
достоверни. Тези въпроси са насочени към факти и са формулирани по начини, 
които, ако не насърчават, то поне не поставят бариери пред откровеността 
на респондентите. Към това предразполагат и обстоятелствата на анке-
тирането, които са описани по-горе. Въпреки това, рецепцията на предишни 
подобни изследвания в професионалните среди на другите участници в нака-
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зателното производство понякога е противоречиво. Най-честите упреци са 
за едностранчивост. Когато не са основани на стереотипа за престъпника, 
чиято морална деградация е толкова всеобхватна, че не допуска проявата на 
каквото и да било доверие в неговите/нейните думи, казани по какъвто и да 
било повод, тези упреци са свързани с изискване за събиране на данни и от дру-
ги източници: документи от конкретни наказателни производства, статис-
тически данни, интервюта с полицаи, прокурори, съдии, адвокати и жертви. 
Това всъщност е основно изискване на научния метод – потвърждаване на 
фактите и изводите чрез максимален брой източници (триангулация). 

При все това свидетелствата на обвиняемите/подсъдимите имат 
своите незаобиколими предимства, когато става дума за някои ключови ас-
пекти на наказателния процес. Такъв например е случаят с малтретирането 
по време на полицейското задържане. Трудно е да си представим по-достове-
рен източник за оценка на обхвата, методите, последствията и предпазните 
мерки срещу тези практики от сведенията, получени от самите пострадали. 
Изследването на гледната точка на обвиняемите/подсъдимите е от голямо 
значение и за оценката на дискриминацията в системата на наказателно-
то правосъдие. Като цяло, този изследователски подход е незаслужено пре-
небрегван в изучаването на тази важна сфера от нашия обществен живот.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДОСЪДЕБНОТО 

НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА  

ОБВИНЯЕМИТЕ/ПОДСЪДИМИТЕ

2.1. Основни демографски характеристики на 
обвиняемите/подсъдимите, осъдени на ефективно 
лишаване от свобода

Основната част от обвиняемите/подсъдимите, осъдени на ефективно 
лишаване от свобода в България през последните две години, са млади хора, 
като 2/3 от тях (66,6%) са на възраст между 19 и 40 години. Само 10,2% са на 
възраст над 50 години. В това отношение ситуацията в България не е по-раз-
лична от тази в другите европейски страни, където голямата част от за-
творническото население също се състои от млади хора. Жените затворнич-
ки са 4% – дял, който е около и дори малко под средния за държавите членки на 
ЕС.6 Непълнолетните са 0,9% – малко над средния дял за Европа.7 

Що се отнася до етническите малцинства и чуждите граждани, положе-
нието в България е уникално с високия относителен дял на ромите сред обви-
няемите/подсъдимите и ефективно осъдените. На графика 1 са представени 

6 Eurostat. Prison statistics, July 2021. Достъпно на адрес: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Prison_statistics#out_of_20_adult_prisoners_are_women. 

7 Aebi, M. and M. Tiago. Prison Populations: SPASE I – 2020. Strasbourg: Council of Europe, p. 45 – 46.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statistics#out_of_20_adult_prisoners_are_wome
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statistics#out_of_20_adult_prisoners_are_wome
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относителните дялове на отделните етнически групи и на чуждите граж-
дани сред наскоро осъдените на ефективно лишаване от свобода в България. 

С дял от 42% от респондентите ромите са силно свръхпредставени 
сред наскоро лишените от свобода. По ред причини реалният брой на ромите 
и техният дял от населението на европейските страни е трудно да се опре-
дели. Съветът на Европа и Европейската комисия говорят за около 750 000 
роми в България, или 10,33% от населението на страната.8 Ако тази оценка 
се приеме за база, делът на ромите сред наскоро осъдените в българските 
затвори е около четири пъти по-голям от техния дял в обществото. Тази 
оценка за броя и дела на ромите в България обаче почива на експертни оцен-
ки. Тя се различава от данните, основани на самоопределението на лицата, в 
който случай делът на ромите е значително по-нисък поради това, че част 
от тях се самоопределят като принадлежащи към друг етнос (у нас – основ-
но към българския или турския). Според преброяването от 2011 г. и публику-
ваните данни за етническата структура на българското общество делът 
на ромите е 4,9% от общия брой на населението.9 Преброяването е възприело 
принципа на самоопределението, същият, възприет и в настоящото изслед-
ване. На тази база делът на ромите сред наскоро осъдените в българските 
затвори е 8,6 пъти по-голям от техния дял в българското общество.

ГРАФИКА 1

Лишени от свобода през последните две години в България  
по етнически групи

Българин

46,7%

Ром
42,0%

Друг/Без отговор
1,0%

Турчин

7,1%

Чужденец
3,2%

Каква е Вашата етническа 
принадлежност/гражданство/националност?

8 European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: An EU Framework for National 
Roma Integration Strategies up to 2020, COM(2011) 173 final. Brussels, 5.4.2011, p. 15.

9 НСИ. Преброяване 2011: окончателни данни, с. 25. Достъпно на адрес: https://www.nsi.bg/sites/
default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf. 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf
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Делът на етническите турци сред наскоро лишените от свобода в на-
стоящото изследване е 7,1%. Това е с 1,7% по-малко от техния относителен 
дял, отчетен в преброяването от 2011 г.10 Трябва да се има предвид, че тези 
относителни дялове както в преброяването, така и в изследването включ-
ват и определен брой лица, считани от околните за роми, които са се само-
определили като турци. Обратното, самоопределянето като други на лица, 
които околните определят като турци, е много рядко изключение.

Делът на затворниците чужденци в изследването е относително нисък 
– 3,2%. Това е напълно естествено, като се има предвид ниският дял на чуж-
дите граждани, които живеят в България. Поради това тя не е страна, която 
се асоциира с висок дял чужденци в своите затвори, за разлика от други евро-
пейски държави.11

2.2. Полицейско задържане

Голяма част (87,4%) от респондентите съобщават, че са били задържани 
от полицията по обвинението, по което впоследствие са били осъдени; 11,9% 
твърдят, че не са били задържани изобщо, и много малък дял (0,7%) казват, 
че са били задържани от полицията, но не по обвинението, по което впослед-
ствие са били осъдени. Големият дял задържани се дължи на обстоятелство-
то, че всички респонденти впоследствие са получили относително тежки 
присъди – ефективно лишаване от свобода. Разбира се, сред обвиняемите ка-
то цяло делът на задържаните в полицията е значително по-нисък. Задър-
жанията обикновено са на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР, който 
дава право на полицейските органи да задържат лице „за което има данни, че 
е извършило престъпление“. Такова лице би следвало да се счита за „заподо-
зряно“ по смисъла на директивите от Пътната карта с всички произтичащи 
от това последици за гарантиране на правата, макар че тези стандарти при 
полицейското задържане не са въведени напълно в българското законодател-
ство.12

На графика 2 са представени отговорите на респондентите на въпро-
сите, свързани с употребата на физическа сила по време на задържането от 
полицията и вътре в полицейското управление.

10 Пак там, с. 25.
11 Aebi, M. and M. Tiago. Prison Populations: SPACE I – 2020. Council of Europe Annual Penal Statistics, р. 45 – 46.
12 Вж. по-подробно Кънев. К. „Международни стандарти за правото на правна защита и подпомага-

не на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес“, Адвокатски преглед, № 1/2018 г.



ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

към съдържание15

ГРАФИКА 2

Употреба на физическа сила по време на задържането и вътре  
в полицейското управление
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Да Не Не съм бил/а 
арестуван/а от полицията

Без отговор

Полицията използва ли физическа сила спрямо Вас 
при арестуването Ви/вътре в полицейското управление?

При арестуването

Вътре в полицейското 
управление

Горепосочените данни разкриват една потресаваща реалност на полицейско-
то задържане в България. Всеки четвърти, наскоро осъден на ефективно ли-
шаване от свобода, твърди, че спрямо него/нея е била използвана сила по вре-
ме на задържането, а всеки пети – след отвеждането му/и́ в полицейското 
управление, при положение че това би следвало да е недопустимо по презумп-
ция. Делът на респондентите, които твърдят, че спрямо тях е била употре-
бена физическа сила или по време на задържането, или вътре в полицейското 
управление, или и в двата случая, е 32,6%. Тези числа са още по-стряскащи, ко-
гато се изключат респондентите, които казват, че не са били задържани от 
полицията изобщо. В такъв случай лицата, които твърдят, че спрямо тях 
е била използвана физическа сила по време на задържането, стават 26,9%, а 
малтретираните вътре в полицейското управление – 24,1%. 

Тези резултати не показват никаква позитивна динамика в сравнение 
с данните, получени в рамките на цитираните по-горе две изследвания, про-
ведени в периода 2015 – 2017 г. Според изследването от 2015 г. делът на тези, 
които съобщават, че спрямо тях е била употребена физическа сила по време 
на задържането, вътре в полицейското управление или и в двата случая, е 
32,8%. В изследването от 2016 – 2017 г. този дял е 34%.13 Редица международ-
ни органи нееднократно са обръщали внимание на сериозния проблем с физи-
ческото малтретиране на задържаните от българската полиция.14 Европей-
ският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е произнесъл десетки решения срещу 

13 БХК. Правата на човека в България през 2016 г., София: БХК, 2017, с. 16.
14 Вж. например CPT. Public statement concerning Bulgaria, CPT/Inf (2015) 17, Strasbourg, 26 March 2015. 

Достъпно на адрес: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do
cumentId=09000016806940ef. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806940ef
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806940ef
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България, свързани със свръхупотреба на сила и огнестрелно оръжие от бъл-
гарските органи на реда, в резултат от което хора са загубили живота си 
или са били сериозно увредени.15

Дълбочинните интервюта с лишените от свобода, които твърдят, че 
полицейските служители са употребили физическа сила спрямо тях, разкри-
ват методите и целите на малтретирането. Най-често става дума за бой с 
юмруци, ритници, палки и други предмети по цялото тяло. Честа е и употре-
бата на тейзъри в полицейските управления. В някои случаи лишените от 
свобода съобщават за изтезания с електрически ток, генериран от специал-
ни самоделни машини, при които пръстите на ръцете им, които са обездви-
жени, се захващат с клеми, свързани с машините чрез проводници. 

Употребата на физическа сила често е свързана с обиди. Общо 32% от 
респондентите твърдят, че по време на досъдебното производство пред-
ставители на държавата са отправяли към тях обиди или пренебрежителни 
бележки, свързани или не с някакъв техен защитен признак. Най-често то-
ва е ставало по време на полицейското задържане, макар формално то да не 
е част от досъдебното производство (анкетьорите са инструктирани да 
включват в този въпрос и обидите по време на полицейското задържане). 
Обидите са свързани с етническата принадлежност (най-често ромска) на 
задържаните (13,8%), или са псувни без оглед на защитен признак (15%). В 1,5% 
от случаите те се отнасят до сексуалната ориентация (реална или предпо-
лагаема) на задържания.

В някои случаи употребата на сила по време на задържането изглежда 
оправдана, тъй като е в отговор на съпротива срещу задържането или на 
посегателство срещу полицейските служители от страна на задържаното 
лице. Много по-често обаче, дори и в такива случаи, изглежда несъразмерна. 
Понякога по време на задържането, както и впоследствие са използвани сила 
и помощни средства с цел наказване на място от полицейския служител за 
деянието, което задържаното лице предполагаемо е извършило. Най-често 
малтретирането в полицейските управления има за цел да се получи инфор-
мация – самоуличаваща или свързана с участие в престъпление на трети ли-
ца. То се осъществява от оперативните работници по време на 24-часовото 
полицейско задържане. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР оператив-
но-издирвателната дейност се извършва, наред с други способи, и чрез „разуз-
навателна беседа“. В случаите, когато задържаното лице не желае да направи 
самопризнание или да съобщи друга информация, „разузнавателната беседа“ 
се състои в заплахи и физическо малтретиране, докато се получи желаният 
резултат. Технически, съобщената по този начин информация сама по себе 

15 Понастоящем част от тези решения, първото от които е още от 2000 г., се преглеждат от 
Комитета на министрите на Съвета на Европа в рамките на ускорената процедура за изпълне-
ние на решенията на ЕСПЧ. Вж. по-подробно https://rm.coe.int/mi-bulgaria-eng/1680a23c82. 

https://rm.coe.int/mi-bulgaria-eng/1680a23c82
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си не може да се превърне във валидно доказателство, но чрез нея се полу-
чават сведения, които впоследствие се „оформят“ като такова. Например, 
както съобщават някои от респондентите, по време на „разузнавателната 
беседа“ от тях се иска да признаят кражба и да кажат къде са скрили от-
краднатото. След като това стане, оперативните работници претърсват 
съответното място, за да получат валидно доказателство, което се „офор-
мя“ по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). По реда на НПК впо-
следствие се „оформя“ и самопризнанието на обвиняемия. По правило, както 
става ясно от данните по-долу, „разузнавателните беседи“ се провеждат без 
присъствието на адвокат.

Тази масирана употреба на физическа сила по време на полицейското 
задържане и вътре в полицейските управления е безнаказана. По данни на 
прокуратурата през 2020 г. в съда са внесени само три прокурорски акта по 
преписки, образувани за полицейско насилие, и има едно осъдено лице. На фона 
на горепосочените данни твърдението на прокуратурата, че „работата по 
тази категория преписки и дела е акцент в дейността на прокуратурата, не-
зависимо от незначителния им дял спрямо общия брой наблюдавани преписки 
и дела“, звучи цинично.16

На графика 3 са представени данните от изследването относно дос-
тъпа до адвокат по време на полицейското задържане. Те се отнасят само до 
лицата, които твърдят, че са били задържани. От съвкупността са изключе-
ни онези респонденти, които казват, че изобщо не са били задържани.

ГРАФИКА 3

Достъп до адвокат по време на полицейското задържане  
(само за лицата, които твърдят, че са били задържани)

Преди да изтекат 3 часа 
от задържането ми

6,1%

Преди да изтекат 8 часа 
от задържането ми

5,6%

Преди да изтекат 24 часа 
от задържането ми

22,4%

Не съм се срещал/а с адвокат, но 
говорих с адвокат по телефона 

2,7%

Не знам/не помня/без отговор1,9%

Не съм имал/а 
адвокат по време 
на 24-часовото ми 
задържане в полицията 

61,4%

Кога за пръв път след задържането в полицията 
се срещнахте с адвокат?

16 ПРБ. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи 
през 2020 г., София, 2021, с. 37. Достъпен на адрес: https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi. 

https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi
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Голямото мнозинство от респондентите (61,4%), които са били задър-
жани, твърдят, че изобщо не са имали адвокат по време на 24-часовото си 
задържане в полицията. Това означава, че не са подпомагани по никакъв на-
чин от адвокат по време на „разузнавателната беседа“, както и при другите 
действия. Към тези задържани следва да се добавят и почти всички, които 
твърдят, че са се срещнали с адвокат, преди да изтекат 24 часа от задържа-
нето им (22,4%) – тоест общият дял на двете групи е 83,8%. 

От интервютата с лишените от свобода, които твърдят, че са се 
срещнали с адвокат, преди да изтекат 24 часа от задържането им, става яс-
но, че това в голямата си част са служебни адвокати, назначени малко преди 
да изтече срокът на задържането им, за да участват в повдигането на об-
винението. Те по никакъв начин не са участвали в каквито и да било дейст-
вия по време на 24-часовото полицейско задържане. Съгласно чл. 72, ал. 5 от 
Закона за МВР от момента на задържането си лицето има право на защит-
ник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и по-
следиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато 
задържането е поради наличие на данни, че е извършило престъпление. Нещо 
повече, съгласно чл. 21, т. 4 от Закона за правната помощ един от видовете 
правна помощ е за представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Зако-
на за МВР, по чл. 16а от Закона за митниците и по чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за 
правната помощ същата се предоставя от съответния полицейски орган по 
молба на заинтересованото лице. Тоест задържаните имат право на правна 
помощ, това следва да им бъде разяснено и тя да им бъде предоставена от по-
лицейския орган при поискване. Нищо подобно обаче не става в българските 
полицейски управления. Напротив, лишените от свобода масово съобщават, 
че дори когато активно поискат достъп до адвокат, включително до такъв, 
който те или техните близки са готови да наемат за своя сметка, полицей-
ските органи активно ги разубеждават и им внушават, че на този етап те 
не се нуждаят от адвокат.17 Що се отнася до отпускането на правна помощ 
по време на полицейското задържане, изследване на БХК показва, че за 2016 г. 
Националното бюро за правна помощ е отпуснало такава в едва 25 случая, а за 
2017 г. – в 47.18 Нито Законът за МВР, нито който и да било друг български за-
кон изискват действията по време на полицейското задържане, включител-
но разузнавателната беседа, да се осъществяват с адвокат, какъвто е случа-
ят с много от действията по НПК.

17 За разминаването между текста на Закона и текста на формуляра на заповедта за задържане 
и на декларацията за правата в ущърб на задържаните вж. също Ангелова, Д. и С. Кукова, Винов-
ни по подразбиране, с. 50 – 51.

18 Angelova, D. and K. Kanev. The actors of legal protection, their professional practices and the use of law in 
detention: Empirical study, Sofia: BHC, 2019. Достъпно на адрес: http://www.prisonlitigation.org/wp-
content/uploads/2019/07/WP3-national-report-BG.pdf. 

http://www.prisonlitigation.org/wp-content/uploads/2019/07/WP3-national-report-BG.pdf
http://www.prisonlitigation.org/wp-content/uploads/2019/07/WP3-national-report-BG.pdf
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Една от гаранциите срещу малтретиране по време на полицейското 
задържане е своевременният преглед от независим лекар. На графика 4 са 
представени данните от изследването за достъпа до лекар или друг медицин-
ски специалист след превеждането на задържания в следствен арест. Следва 
да се има предвид, че не всички обвиняеми, както и не всички задържани от по-
лицията впоследствие са били задържани с мярка за неотклонение „задържа-
не под стража“ и са били настанени в следствен арест.

ГРАФИКА 4

Достъп до лекар или друг медицински специалист  
след настаняването в следствен арест

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Не знам/не помня/без отговор

Не съм задържан/а в следствен арест/
затвор до осъждането ми

Изобщо не съм преглеждан/а от лекар/
медицински специалист

Един или няколко дни след задържането ми

Преди да изтекат 24 часа от началото
на задържането ми

Преди да изтекат 8 часа от началото
на задържането ми

Преди да изтекат 3 часа от началото
на задържането ми

Кога бяхте прегледан/а от лекар или от друг медицински специалист 
след задържането Ви в следствения арест/в затвора,

след като Ви беше повдигнато обвинение? 
 -

2,6%

22,2%

17,4%

16,4%

11,9%

6,8%

22,7%

Съгласно чл. 242, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задър-
жането под стража (ЗИНЗС) всеки новопостъпил в ареста се подлага на обиск, 
санитарна обработка и медицински преглед. Съгласно чл. 119г от Правилника 
за прилагане на ЗИНЗС при постъпили оплаквания за упражнено насилие, кон-
статирани видими следи от насилие и в случаите на употреба на физическа 
сила или помощни средства в институцията длъжностните лица осигуряват 
незабавен достъп на лишения от свобода до медицински специалист, обслуж-
ващ съответното място за лишаване от свобода. Съгласно член 10 от Наред-
ба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в 
местата за лишаване от свобода всеки лишен от свобода след постъпването 
му в затвор, поправителен дом или арест незабавно се подлага на първичен 
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медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и сани-
тарна обработка, а при констатирани следи от насилие лицето се освиде-
телства и се предприемат мерки за оказване на медицинска помощ, като не-
забавно се уведомява съответният началник. Наредбата обаче не определя 
значението на „незабавно“. 

Както се вижда от горепосочените данни, за част от респондентите 
(16,4%) медицинският преглед е проведен един или няколко дни след задържа-
нето им, а други 17,4% твърдят, че изобщо не са преглеждани от медицински 
специалист. Следва също така да се има предвид, че в местата за лишаване 
от свобода медицинските специалисти са наети от държавата лица. Много 
от интервюираните, които твърдят, че са били жертва на физическо наси-
лие при полицейското задържане, заявяват, че по време на медицинския пре-
глед са съобщавали за наранявания в резултат от малтретирането, но меди-
цинските специалисти са отказвали да ги регистрират и дори активно са ги 
разубеждавали да се оплакват. Значителна част от интервюираните, жерт-
ви на насилие, не са съобщили изобщо за своите наранявания. Самият меди-
цински преглед в много от случаите е бил напълно формален и се е свеждал 
само до запитвания дали задържаното лице има някакви оплаквания. В дру-
ги споделени с анкетьорите случаи самите полицейски служители, след като 
са употребили сила по време на полицейското задържане и преди да приклю-
чи срокът на задържането, са водили задържаното лице при доверени лекари, 
които са удостоверявали, че по тялото му няма следи от наранявания.

Контактът с близък веднага след задържането също е ключова пред-
пазна мярка срещу малтретиране на задържаните лица. Член 74, ал. 2, т. 6г 
от Закона за МВР гарантира правото на задържаното лице на телефонно 
обаждане, с което да съобщи за своето задържане. Не всички упражняват то-
ва свое право. От друга страна, някои задържани (5% от анкетираните) съоб-
щават, че са имали среща със свой близък, преди да изтекат 8 часа от задър-
жането. Други 4,4% съобщават, че са се срещнали със свой близък след 8, но 
преди да изтекат 24 часа от задържането им. Тези срещи са били осъщест-
вявани основно с цел получаване на храна, тъй като в много полицейски упра-
вления на задържаните не се осигурява такава. 47,3% от анкетираните лица 
съобщават, че след задържането изобщо не са се срещали със свой близък.

Най-труден и несигурен от гледна точка на получаването на досто-
верна информация е въпросът за уведомяването за правата. За една част от 
тях задържаните са били уведомени по време на полицейското задържане, за 
друга – след повдигане на обвинение по време на досъдебното производство. 
Значителен дял – 54,7% от респондентите, съобщават, че не помнят да са би-
ли уведомявани за което и да било от правата им. С най-големи дялове пози-
тивни отговори са уведомяването за правото на връзка с адвокат по избор 
на задържания (34,9%) и уведомяването на трето лице (32,2%). Като цяло не 
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изглежда респондентите да отдават голямо значение на уведомяването за 
правата, вероятно поради това че – независимо дали са уведомени, или не – 
много от правата им не са били защитени.

2.3. Досъдебно производство и изход от делото

По силата на чл. 207, ал. 1 от НПК досъдебно производство в България 
се образува, ако са налице законен повод и достатъчно данни за извършено 
престъпление. Задържането по данни за извършено престъпление на основа-
ние чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР обаче не води до образуване на досъдебно 
производство. Всички действия след образуването на досъдебното производ-
ство са регламентирани в НПК. Някои от тях не могат да се извършват без 
защитник. Член 94 от НПК изисква задължително участие на защитник, ко-
гато: обвиняемият е непълнолетен; обвиняемият страда от физически или 
психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам; делото е за 
престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от 
десет години или друго по-тежко наказание; обвиняемият не владее българ-
ски език; интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има 
защитник; е направено искане по чл. 64 или обвиняемият е задържан; делото 
се разглежда в отсъствието на обвиняемия; обвиняемият не е в състояние 
да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интереси-
те на правосъдието изискват това. Освен това, по силата на чл. 381 от НПК, 
след приключване на разследването, когато прокурорът предложи споразу-
мение, ако обвиняемият не е упълномощил защитник, по искане на прокурора 
съдия от съответния първоинстанционен съд му назначава защитник, с ко-
гото прокурорът обсъжда споразумението. 

Тези хипотези не гарантират, че всеки обвиняем/подсъдим, който впо-
следствие е попаднал в затвора по силата на присъда или споразумение, е 
имал адвокат по време на досъдебното производство. Но тъй като значи-
телна част от изтърпяващите наказание „лишаване от свобода“ са били за-
държани и поради това, че голяма част от техните производства са приклю-
чили със споразумение (вж. по-долу), дори тези, които не са си наели адвокат, 
са получили служебен такъв. На графика 5 са представени данните за достъ-
па до адвокатска защита след повдигане на обвинението.
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ГРАФИКА 5

Достъп до адвокатска защита след повдигане на обвинението
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Не знам/не помня/
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3,6%

Имахте ли адвокат, след като Ви беше повдигнато обвинението?

От данните се вижда, че само 3,2% от респондентите съобщават, че 
не са имали адвокат по време на досъдебното производство. Най-голям дял 
(66,2%) твърдят, че са имали такъв от самото начало и през цялото време. 
27% от респондентите са имали адвокат, но не през цялото време. Това обик-
новено са случаи на смяна на адвокат, при което за определен период обвиня-
емият не е разполагал с такъв. От тези, които са имали адвокат, в 56,3% от 
случаите той/тя е бил служебен, а в останалите 43,7% – нает от тях или от 
техните близки. Относително високият дял на обвиняемите в България, кои-
то са участвали в досъдебното производство със служебен адвокат, е про-
блем. Данните за удовлетвореността от адвокатската защита показват, 
че тя е значително по-висока по отношение на наетите, отколкото на слу-
жебните адвокати. 72,2% от респондентите, които са имали нает адвокат, 
твърдят, че са много доволни или по-скоро доволни от него/нея, докато този 
дял сред лицата със служебен адвокат е 52,4%. В предишни изследвания адво-
кати споделят, че качеството и обемът на служебната правна помощ в на-
казателните производства са ниски и че тя често се предоставя формално.19

На графика 6 са представени данните за поверителността на срещи-
те и комуникацията между адвоката и обвиняемия – важна гаранция за ефек-
тивността на адвокатската защита, регламентирана в редица разпоредби 
на националното, както и на вторичното право на ЕС.

19 Ангелова, Д. и С. Кукова. Виновни по подразбиране, с. 57.
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ГРАФИКА 6

Поверителност на срещите и комуникацията с адвоката  
в досъдебното производство
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Успявахте ли да се срещнете насаме с адвоката си по време 
на досъдебното производство?

Прави впечатление високият дял на респондентите, които твърдят, че 
никога не са се срещали насаме с адвоката си по време на досъдебното произ-
водство – 19,2%. Ако към тях се прибави и високият дял на отговорите „Поня-
кога, но не винаги“, проблемът с поверителността на комуникацията между 
адвоката и неговия/нейния подзащитен/на в България се очертава като мно-
го сериозен. Ефективната защита е основана на доверието между адвокат и 
клиент, както и на поверителността на комуникацията помежду им. Срещи-
те им по презумпция са насаме и всяко нарушение на това правило подронва 
сериозно справедливостта на процеса. 

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета изисква 
държавите членки да гарантират, че заподозрените или обвиняемите имат 
най-малко право техният адвокат да присъства на някои следствени дейст-
вия, когато заподозреният или обвиняемият е длъжен или му е разрешено 
да присъства. Тези действия включват разпит, разпознаване, очна ставка 
и възстановка на местопрестъплението. Един от въпросите в анкетната 
карта изследва участието на адвоката в тези процесуални действия през по-
гледа на респондентите. Според тях адвокат е участвал в 85,9% от разпити-
те, в 48,6% от разпознаванията, в 60,5% от очните ставки и в 34,5% от въз-
становките на местопрестъплението. Докато разпитите на обвиняемите 
са действия, които се осъществяват във всяко наказателно производство, 
ситуацията при разпознаванията, очните ставки и възстановките на мес-
топрестъплението е различна. Според респондентите разпознавания не са 
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провеждани в 81,6% от делата, очни ставки – в 86,9% от делата, а възста-
новки на местопрестъплението (по-добре познати на респондентите като 
„следствени експерименти“) – в 90,8% от делата. Въпреки че трите действия 
по разследване не са широко разпространени в българския наказателен про-
цес, участието на адвокатите на обвиняемите в тях като цяло е ниско.

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ок-
томври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното 
производство изисква държавите членки да предоставят както устен, така 
и писмен превод при редица действия, както и на определени актове и той да 
бъде с добро качество. В българския наказателен процес превод се предоставя 
по правило само на обвиняеми и подсъдими, които не са български граждани. 
В хода на настоящото проучване изследователите на БХК се срещнаха с ли-
шени от свобода български граждани, принадлежащи към етническите мал-
цинства, които изобщо не владеят български език. Те бяха интервюирани с 
помощта на други лишени от свобода, доброволно приели ролята на превода-
чи. Същите тези лица обаче не са получили превод нито по време на досъдеб-
ното производство, нито в съдебната фаза. Само в един случай на български 
гражданин етнически турчин, който не владее български език, е бил назначен 
преводач в съдебната фаза. 

На графика 7 е представена оценката на респондентите чужденци за 
качеството на предоставения им устен и писмен превод.

ГРАФИКА 7
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Като цяло удовлетвореността от качеството както на устния, така 
и на писмения превод е ниска. Повече от половината от респондентите чуж-
денци или изобщо не са доволни, или не са доволни като цяло, макар и с някои 
изключения. В случая с писмения превод този дял е по-нисък – 37,5%, но зато-
ва пък 6,3% от респондентите твърдят, че не им е бил предоставен писмен 
превод, макар да са имали нужда от такъв. Качеството на превода очевидно е 
много сериозен проблем в българското наказателно производство – а липсата 
или лошото качество на превода сами по себе си правят процеса несправедлив.

За разлика от ситуацията с употребата на сила при полицейското за-
държане, делът на респондентите, които съобщават, че са били жертва на 
физическа сила в следствените арести по време на досъдебното производ-
ство, е относително нисък – 4,8%. Това обаче не прави малтретирането в 
следствените арести по-оправдано. Респондентите, които съобщават, че са 
били жертва на такова, почти без изключение описват ситуации на произвол-
но, непропорционално и като цяло неоправдано използване на сила спрямо тях. 

В анкетната карта са включени и въпроси, свързани с изхода от нака-
зателното производство. Макар те на пръв поглед да не изглеждат свърза-
ни със законността и процесуалните гаранции в досъдебното производство, 
които са основен предмет на изследването, на практика очакваният изход 
от производството за обвиняемия/подсъдимия е от голямо значение за упра-
жняването на неговите/нейните основни права. На графика 8 са представе-
ни данните за начина, по който е приключило наказателното производство 
за респондентите.

ГРАФИКА 8
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Тези данни разкриват важно развитие на българския наказателен про-
цес и картина, коренно различна от тази отпреди 20 години.20 Повече от две 
трети от наказателните дела в България, в които обвиняемите/подсъдими-
те са осъдени на ефективно лишаване от свобода, завършват със споразу-
мение. Относителният дял на споразуменията като начин на приключване 
на наказателните производства през последните години се увеличава.21 Съ-
гласно чл. 381 от НПК споразумение се допуска за голям брой престъпления. 
Изключения са някои тежки престъпления от определени глави и раздели на 
Наказателния кодекс. Когато с престъплението са причинени имуществени 
вреди, споразумение се допуска след тяхното възстановяване или обезпеча-
ване. Обвиняемият подписва споразумението, ако е съгласен с него, след като 
декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. На 
практика когато делото приключи със споразумение, не може да се говори 
за справедлив съдебен процес, тъй като няма никакъв съдебен процес. Реди-
ца разпоредби на НПК дават възможност, когато делото приключи със спо-
разумение, да се определи наказание, което е много по-леко от това, което 
подсъдимият би получил, ако се откаже от него и предпочете съдебното про-
изводство. Така споразумението е изгодно за обвиняемия, за прокурора, кой-
то приключва и отчита делото по-бързо, както и за съда (по същата при-
чина). Сключването на споразумение обаче и неговите условия зависят от 
преценката на прокурора. При това процесуалното поведение на обвиняемия 
е от съществено значение за постигането на изгодно за него/нея споразу-
мение. Всякакъв вид оплаквания, обжалвания, отводи и пр. по принцип могат 
да подразнят прокурора и да окажат влияние както върху възможността за 
сключване, така и върху самите условия на споразумението. Дълбочинните 
интервюта, проведени с голям брой респонденти, показват ясна обратнопро-
порционална зависимост между нагласата за сключване на споразумение и 
желанието да се оплакват от всякакъв вид незаконни действия, включител-
но изтезания. Адвокатите на свой ред също съветват обвиняемите да се въз-
държат от оплаквания, „за да не си прецакат споразумението“.

2.4. Продължителност и условия на задържането в 
досъдебното производство

Продължителността и условията на задържането в досъдебното про-
изводство могат сами по себе си да породят проблеми с правата на човека. 
Неоправданото и прекомерно като продължителност задържане е наруше-
ние на правото на лична свобода и сигурност, а лошите условия на задържане 

20 Вж. например PILI, INTERIGHTS, BHC, PHFHR. Access to Justice in Central and Eastern Europe:  
Country Reports. Budapest, 2003, p. 64.

21 ПРБ. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите орга-
ни през 2020 г., с. 46.
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– на забраната за нечовешко и унизително отнасяне. Продължителността 
на задържането в досъдебното производство е регламентирана в НПК, кой-
то в чл. 63, ал. 4 предвижда пределни срокове в зависимост от тежестта на 
престъплението, за което е привлечен обвиняемият. 

На графика 9 са представени данните от изследването относно про-
дължителността на задържането в досъдебното производство.

ГРАФИКА 9
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Най-голям е делът на задържаните между 2 и 6 месеца, следват тези до 
2 месеца и едва 0,7% от респондентите са отговорили, че са били задържани 
за повече от 1 година. Разбира се, това дали едно задържане е прекомерно про-
дължително зависи не само от неговия срок, а и от сложността на делото, 
от тежестта на обвинението, както и от процесуалното поведение на раз-
следващите органи. Като цяло обаче продължителността на задържането в 
досъдебното производство в България не изглежда да представлява сериозен 
структурен проблем в системата на наказателното правосъдие. 

Не така обаче стои въпросът с разполагаемата площ на задържаните 
в килиите, в които биват настанени по време на досъдебното производство. 
На графика 10 са представени данните за разполагаемата площ на един за-
държан в килията на следствения арест или на затвора, в която той/тя е 
бил/а настанен/а с мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдеб-
ното производство (данните са само за респондентите, които са били задър-
жани).
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ГРАФИКА 10

Разполагаема площ в килията на един задържан

Между 3 и 4 кв. м

48,7% Под 3 кв. м

31,2%

Повече от 4 кв. м

18,2%

Не знам/не помня/
без отговор

1,9%

Разполагаема площ в килията в следствения арест/затвора 
по време на задържането в досъдебното производство

От тези данни става ясно, че близо 80% от задържаните са разполага-
ли с площ, която е по-малка от 4 кв. м – минимумът, който установява чл. 
43, ал. 3 от ЗИНЗС. Проблемът става още по-сериозен, като се има предвид, 
че 87,7% от респондентите са отговорили, че по време на задържането си са 
прекарали 23 и повече часа в килиите си, т.е. единствената им дейност извън 
тях е била едночасовата разходка, която не във всички места за задържане 
се провежда на открито.

Проблемът с лошите битови условия в следствените арести в Бълга-
рия е стар. Той многократно е бил обект на загриженост на местни и между-
народни наблюдатели на правата на човека, а ЕСПЧ е произнесъл голям брой 
решения, с които е установил нарушения на чл. 3 от ЕКПЧ поради лошите би-
тови условия в местата за досъдебно задържане.22 В последните години бъл-
гарските власти предприемат серия от действия за тяхното подобряване 
– ремонтни дейности, изграждане на нови арести и където това е възможно, 
преместване на арестите в затворите. Както се вижда от горепосочените 
данни обаче, проблемът все още е далеч от своето разрешаване.

22 Понастоящем изпълнението на тези решения се наблюдава от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа в рамките на процедурата за засилено наблюдение на групата дела Кехайов/
Нешков. Вж. https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22004-3589%22]} 

https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22004-3589%22]}


ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

към съдържание29

[ 3 ]

ПРОБЛЕМЪТ С РАВНОТО 
ТРЕТИРАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ, 

ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ

Проблемите в системата на наказателното правосъдие в България се от-
разяват различно на различните засегнати групи. Това се отнася както за 
проблемите при полицейското задържане, така и за тези при досъдебното 
производство. Данните от настоящото изследване дават възможност да се 
измерят различното третиране, както и различните ефекти на разпоред-
бите, мерките и политиките, които формират системата, върху трите ос-
новни етнически групи в България – българи, турци и роми, както и върху 
чужденците, жените, непълнолетните и лишените от свобода на различна 
възраст.

Разбира се, различното третиране и различните ефекти на разпоред-
бите, мерките и политиките, които формират системата, не зависят един-
ствено от етническата принадлежност, пола и възрастта на заподозрени-
те и обвиняемите/подсъдимите. Има и други фактори, които са от значение. 
Някои от тях са системни, а други – случайни. Например тежестта на обви-
нението със сигурност оказва ключово влияние върху вероятността обвиня-
емият да бъде задържан в досъдебното производство, както навярно и в по-
лицията. Върху това оказва влияние и качеството на адвокатската защита 
по време на разглеждането на мярката за неотклонение и по-специално фа-
ктът дали адвокатът е нает, или служебен. Но има основания да се твърди, 
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че етническата принадлежност на свой ред оказва влияние върху тежестта 
на предявеното обвинение и както ще стане ясно по-долу – върху вида на ад-
вокатската защита в досъдебното производство.

В таблица 3 са представени обобщени данни от изследването за разли-
ките при основните етнически групи и чужденците по отношение на макси-
малното наказание, което обвинението предвижда във всеки отделен случай.

ТАБЛИЦА 3

Разлики в максималното наказание, което обвинението 
предвижда, по основни етнически групи и чужденци

Българи Турци Роми Чужденци

До 3 г. лишаване от свобода 11% 18.1% 9.7% 6.3%

До 5 г. лишаване от свобода 10% 9.7% 11.6% 0%

До 10 г. лишаване от 
свобода

27.3% 15.3% 21.9% 12.5%

Повече от 10 г. лишаване 
от свобода

26.7% 16.7% 22.4% 28.1%

Не знам/не помня/без 
отговор

25% 40.3% 34.4% 53.1%

Данните показват висок дял респонденти, особено сред представите-
лите на етническите малцинства и чужденците, които се затрудняват да 
отговорят на този въпрос. Въпреки това сред тях е трудно да се обособи гру-
па, която е драстично свръхпредставена сред лишените от свобода, осъдени 
по наказателни обвинения, предвиждащи до и повече от 10 години лишаване 
от свобода, които сами по себе си биха оправдали задържане под стража. Сред 
лишените от свобода по тежки обвинения турците и ромите са с по-ниски 
относителни дялове от българите.

20% от жените твърдят, че максималното предвидено наказание по 
тяхното обвинение е до 10 години лишаване от свобода. Няма нито един слу-
чай на наказание, надвишаващо 10 години. Само 4,9% от жените респонденти 
са казали, че максималното наказание по тяхното обвинение е до 3 години ли-
шаване от свобода. Съдилищата, изглежда, са малко по-снизходителни към 
жените и имат склонност за по-леките престъпления да им определят нака-
зания, несвързани с лишаване от свобода.

Подобно е положението и при непълнолетните, макар това да не се за-
белязва от пръв поглед в данните от настоящото изследване. 55,6% от тях 
твърдят, че са осъдени по обвинения, които предвиждат до 5 години лишаване 
от свобода, 22,2% – до 10 години и други 22,2% – повече от 10 години. Няма не-
пълнолетни, осъдени по обвинения, които предвиждат до 3 години лишаване 
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от свобода. В конкретния случай не би могло да се говори за неравнопоста-
веност, тъй като обикновено непълнолетните, обвинени за по-леки престъ-
пления, не получават ефективно наказание „лишаване от свобода“ или се осво-
бождават от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки. 

3.1. Полицейско задържане

Лицата, принадлежащи към различни етнически групи, които впослед-
ствие биват осъдени на ефективно лишаване от свобода, имат различни 
шансове да бъдат задържани от полицията, макар тези разлики да не са голе-
ми. На графика 11 са представени данните от изследването за полицейското 
задържане по основни етнически групи в България.

ГРАФИКА 11

Полицейско задържане по етнически групи
(% положителни отговори)

85,2%

91,7%
89,2%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Българи Турци Роми

Бяхте ли задържан/а от полицията по обвинението, 
по което Ви осъдиха?

Сред лишените от свобода, които съобщават, че са били задържани по 
обвинението, по което впоследствие са били осъдени, най-голям дял заемат 
етническите турци, следвани от ромите и българите. 87,5% от чужденците 
съобщават, че са били задържани в полицията, както и 73,2% от жените и 
100% от непълнолетните. Тези данни следва да бъдат интерпретирани вни-
мателно. Те са относими към лишени от свобода с ефективни присъди, т.е. 
към лица, които са извършили относително тежки престъпления, поради 
което е нормално делът на отговорилите с „да“ на този въпрос да е висок сред 
всички групи. За да се каже дали тези групи са третирани еднакво, трябва да 
се вземат предвид много други фактори, а самата преценка да се направи на 
базата на всички осъдени, а не само на тези, които са получили ефективна 
присъда „лишаване от свобода“. 

Далеч по-категорични от гледна точка на риска за неравно третиране 
са данните, свързани с употребата на сила по време на полицейското задър-
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жане. В таблица 4 са представени разликите в употребата на сила по време 
на задържането и в полицейското управление между респондентите, пред-
ставители на основните етнически групи в България.

ТАБЛИЦА 4

Разлики в употребата на физическа сила по време на 
задържането и в полицейското управление

(% положителни отговори)

Беше ли използвана физическа сила 
спрямо Вас при арестуването Ви?

Беше ли използвана физическа сила 
спрямо Вас вътре в полицейското 

управление?

Българи Турци Роми Българи Турци Роми

18.4% 16.7% 28.8% 14.2% 19.4% 30.19%

Тези данни са ясна индикация за дискриминационно третиране на роми-
те, при това в ключова сфера от системата на наказателното правосъдие 
в България. Разликата в третирането е особено драстична по отношение на 
употребата на сила вътре в полицейското управление. Ромите, които съ-
общават за малтретиране по време на задържането в полицейското упра-
вление, са повече от два пъти повече от съответния дял сред българите. За 
разлика от някои други сфери, това различно третиране при употребата на 
физическа сила не може да бъде обяснено с никакви други фактори освен с дис-
криминационните нагласи от страна на полицейските служители. Ромите са 
83,4% от всички респонденти, които са заявили, че по време на полицейско-
то задържане или на досъдебното производство са били обиждани заради своя 
етнос от представители на държавата.

Респондентите чужденци съобщават, че са били обект на употреба на 
физическа сила повече по време на задържането, отколкото вътре в поли-
цейското управление. Съответните дялове при тях са 40,6% и 6,2%. Употре-
бата на сила по отношение на жените е на относително ниско ниво: само 4,9% 
съобщават, че полицията е употребила сила по време на задържането им, а 
7,3% – че са били малтретирани вътре в полицейското управление. По-често 
за употреба на физическа сила съобщават младите затворници (18 – 30 г.) – 
26,9% от респондентите до 30-годишна възраст съобщават, че спрямо тях е 
употребена физическа сила при задържането, а 24,4% – че са били малтрети-
рани вътре в полицейското управление. При лишените от свобода над 50 го-
дини съответните дялове са 12,6% и 10,7%.

Що се отнася до непълнолетните, 22,2% от тях твърдят, че спрямо 
тях е употребена физическа сила по време на задържането, а 44,4% – че са 
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били малтретирани вътре в полицейското управление. Няколко по-ранни 
изследвания на БХК, проведени по същата методология, показват, че сред 
жертвите на малтретиране вътре в полицейските управления средният дял 
на непълнолетните е по-висок от този на пълнолетните. Очевидно е, че опе-
ративните работници се възползват от беззащитността на непълнолет-
ните задържани и липсата им на капацитет да подадат оплакване и масово 
ги малтретират, за да изтръгнат информация от тях или за да ги накажат. 
Към това следва да се добави и липсата на ефективен достъп на тази гру-
па задържани до качествена адвокатска защита (вж. по-долу), която да играе 
ролята на сдържащ фактор. Анкетирани непълнолетни разказват покърти-
телни истории за побои и други форми на физическа и психологическа прину-
да по време на задържането си в полицията, както и за словесни издевател-
ства спрямо тях от страна на оперативните работници.

Данните за достъпа до адвокатска защита по време на полицейското 
задържане разкриват някои разлики между отделните групи. В таблица 5 са 
представени данните за достъпа до адвокат по време на полицейското за-
държане за трите основни етнически групи, както и за чужденците.

ТАБЛИЦА 5

Разлики в достъпа до адвокат по време на полицейското 
задържане (само за лицата, които твърдят, че са били задържани)

(% положителни отговори)

Не съм имал/а адвокат по време на 
24-часовото задържане

Срещнах се с адвокат, преди да 
изтекат 24 часа от задържането ми

Българи Турци Роми Чужденци Българи Турци Роми Чужденци

64.0% 60.3% 60.3% 42.8% 21.9% 22.4% 22.4% 32.1%

Всичките четири групи са сериозно изключени от достъп до адвокатска 
защита по време на полицейското задържане, като разликите при основните 
етнически групи са незначителни. При чужденците тоталното изключване 
изглежда по-малко. За сметка на това те са с по-висок дял сред респонденти-
те, които твърдят, че са получили достъп до адвокат едва към края на свое-
то 24-часово полицейско задържане.

При жените, които твърдят, че са били задържани, положението из-
глежда малко по-добро: 25,6% от тях твърдят, че не са имали адвокат по вре-
ме на 24-часовото полицейско задържане, а други 38,5% – че са се срещнали с 
адвокат, преди да изтекат 24 часа от задържането им. Следва обаче да се 
отбележи, че делът на жените, които са отговорили с „Не знам/не помня“ или 
изобщо не са отговорили на този въпрос, е значително по-голям от съот-
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ветния дял при мъжете. Сред непълнолетните няма нито един респондент, 
който да твърди, че не е имал адвокат по време на 24-часовото си задържане, 
но 66,7% казват, че са се срещнали с такъв, преди да изтекат 24 часа от за-
държането им.

Данните, свързани с другия предпазен механизъм срещу малтретиране 
– достъпа до медицински преглед, разкриват значими разлики между основни-
те групи. На графика 12 са представени разликите в достъпа до медицински 
преглед в следствения арест при един от отговорите на въпроса за достъпа 
– този, според който задържаният/ата изобщо не е бил/а прегледан/а от ле-
кар или медицински специалист.

ГРАФИКА 12

Разлики в достъпа до медицински преглед след полицейско 
задържане в следствения арест (само за тези, които са били 

задържани в следствен арест)

(% отговорили „Изобщо не съм преглеждан/а от лекар/медицински специалист“) 

20,7%
17,9%

23,5%

33,3%

14,7%

0,0%
0%
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35%

Българи Турци Роми Чужденци Жени Непълнолетни

Кога бяхте прегледан/а от лекар/медицински специалист след 
задържането Ви в следствения арест/затвора, след като Ви беше 

повдигнато обвинение? 

Дяловете на задържаните, които твърдят, че не са били прегледани от 
медицински специалист след задържането им в следствения арест, са най-ви-
соки при чужденците и при ромите. Стойностите и при двете групи са озада-
чаващо високи, като се има предвид задължителният характер на прегледа. В 
този случай едва ли може да се твърди, че медицинският преглед в следстве-
ния арест представлява каквато и да било гаранция срещу полицейско мал-
третиране. Следва също така да се има предвид и неговият формален харак-
тер, както споделят много от анкетираните.
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3.2. Досъдебно производство и изход от делото

Разликите в третирането на уязвимите групи в досъдебното произ-
водство е видима при почти всички изследвани параметри. В таблица 6 са 
представени разликите в достъпа до адвокат по време на досъдебното про-
изводство.

ТАБЛИЦА 6

Разлики в достъпа до адвокат по време на досъдебното 
производство

Имахте ли адвокат, след като Ви беше повдигнато обвинението?

Имах от 
самото 

начало и без 
прекъсване

Имах, но не през 
цялото време

Не съм имал/а 
адвокат

Не знам/не 
помня/без 
отговор

Българи 71.6% 22.5% 2.3% 3.6%

Турци 77.8% 18.1% 1.4% 2.8%

Роми 59.4% 33.5% 4.5% 2.6%

Чужденци 46.9% 31.2% 3.1% 18.8%

Значими разлики в достъпа до адвокат се очертават при ромите и при 
чужденците в по-високите дялове на отговорилите, че са имали адвокат след 
повдигане на обвинението, но не през цялото време. Това по правило означава, 
че в сравнение с останалите групи по-голямата част от действията по раз-
следването при тях са извършени без адвокат. Този извод е оправдан при роми-
те, но е възможно при чужденците по-ниският дял на отговорилите, че са има-
ли адвокат, но не през цялото време, да се дължи на големия брой респонденти, 
които не помнят или по други причини не са отговорили на този въпрос. 

56,1% от жените съобщават, че са имали адвокат от самото начало и 
без прекъсване, а 31,7% – че са имали адвокат, но не през цялото време. При по-
следния показател разликите в сравнение с българите като цяло и турците 
са значими. Всички непълнолетни, отговорили на този въпрос, са казали, че 
от самото начало и през цялото време са имали адвокат.

Данните за разликите във вида адвокат по време на досъдебното про-
изводство налагат по-категоричен извод за неравнопоставеност на малцин-
ствата, както и на жените и непълнолетните. В таблица 7 са представени 
резултатите за основните етнически малцинства и за чужденците. 
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ТАБЛИЦА 7

Разлики във вида адвокат по време на досъдебното производство

Какъв адвокат имахте по време на досъдебното производство?

Нает Служебен

Българи 53.6% 43.9%

Турци 47.2% 52.8%

Роми 29.2% 66.3%

Чужденци 28.1% 53.1%

В тези данни особено открояваща се е разликата между роми и българи. 
Две трети от ромите са имали служебен адвокат по време на досъдебното 
производство срещу 43,9% от българите. Разликата от повече от 22% при 
служебния и повече от 24% при наетия адвокат неминуемо се отразява върху 
качеството на адвокатската защита. Тя е резултат преди всичко от разли-
ките в социалното положение на българите и ромите. Наемането на адвокат 
за своя сметка по наказателно дело е скъпа услуга за много роми, поради кое-
то те са принудени да разчитат на служебна защита. При чужденците от-
ново е налице висок дял отговори „Не знам/не помня“ или липса на какъвто и 
да било отговор. Въпреки това насоката, която дават наличните данни – за 
ниския дял на използвалите нает и високия дял на използвалите служебен ад-
вокат, вероятно е вярно отражение на реалното положение. Това прави чуж-
денците втората след ромите група по степен на неравен достъп до адво-
катска защита в сравнение с българите. Групата на турците е в междинно 
положение от една страна в сравнение с българите, от друга – в сравнение с 
ромите и чужденците. 

Данните показват, че 34,2% от жените са имали нает адвокат, а 61% – 
служебен. При по-младите затворници (18 – 30 г.) защитникът по-често е бил 
служебен (в 56,5% от случаите срещу 39,2% на нает) в сравнение с по-възраст-
ните (над 50 г.), при които делът на служебните адвокати е 48,5% (срещу 47,6% 
наети). При непълнолетните делът на наетите адвокати е най-нисък – само 
22,2%, а този на служебните – най-висок (77,8%). Високият дял на служебните 
адвокати при непълнолетните, както и обстоятелството, че те се появя-
ват в края на полицейското задържане, очевидно назначени, за да участват 
в повдигането на обвинението, е допълнителен фактор, обясняващ високите 
нива на насилие, на което много от тях са изложени по време на полицейско-
то задържане.

Данните за разликите в поверителността на срещите и комуникации-
те с адвоката между основните етнически групи и чужденците, представени в 
таблица 8, потвърждават горните изводи за наличие на неравнопоставеност. 
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ТАБЛИЦА 8

Разлики в поверителността на срещите и комуникацията с 
адвоката в досъдебното производство

Успявахте ли да се срещнете насаме с адвоката си  
по време на досъдебното производство?

Винаги Понякога, но не 
винаги

Никога

Българи 67.8% 11% 15.7%

Турци 63.9% 11.1% 22.2%

Роми 49.5% 18.6% 21.7%

Чужденци 43.8% 6.2% 25%

И отново, разликата между българите, от една страна, и ромите и чуж-
денците, от друга, които са отговорили с „Винаги“ на въпроса дали са успява-
ли да се срещнат насаме с адвоката си, е значителна. Между ромите и бълга-
рите тя е 18,3%, а между българите и чужденците – цели 24%. Това се дължи 
преди всичко на разликите във вида адвокат, до който представителите на 
съответната група са имали достъп. Преобладаващото мнозинство от рес-
пондентите, с които е разговаряно допълнително по този въпрос, споделят, 
че служебните адвокати проявяват много по-слаб интерес от съгласуване 
на линията на защитата при срещи насаме, отколкото наетите. Голям брой 
респонденти, основно роми и чужденци, съобщават, че са се виждали със слу-
жебните си адвокати само по време на действия по разследването и никога 
по време на задържането в следствения арест. И в този случай етническите 
турци заемат междинна позиция от гледна точка на равнопоставеността.

Данните за жените и непълнолетните очертават два полюса. От една 
страна, жените са с най-висок дял сред респондентите отговорили с „Вина-
ги“ на въпроса дали са успявали да се срещат насаме с адвоката си – 70,7%. На 
другия полюс са непълнолетните, при които този дял се доближава до дела на 
чужденците – 44,4%. Непълнолетните са групата, при която делът на отго-
ворилите с „Никога“ на този въпрос е най-висок – 33,3%. При тях проблемът 
с поверителността на срещите и комуникацията с адвоката в досъдебното 
производство изглежда най-сериозен.

На графика 13 са представени разликите между основните групи по 
отношение на участието на адвоката в действията по време на досъдеб-
ното производство. Те се отнасят само до случаите, когато защитникът е 
участвал във всички действия.
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ГРАФИКА 13

Разлики по отношение на участието на адвоката в действията 
по време на досъдебното производство

(% отговорили „Във всички действия, в който аз съм участвал/а“

66,1% 63,9%

53,8% 53,1%
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В кои действия по време на досъдебното производство 
участваше Вашият адвокат?

Българи Турци Роми Чужденци Жени Непълнолетни

И в този случай ромите и чужденците са със значително по-ниски дяло-
ве сред респондентите, които са отговорили, че адвокатите им са участвали 
във всички действия по разследването, в които са участвали и те (и в двата 
случая малко повече от 53%). Разликата е особено драстична в сравнение с же-
ните, 70,7% от които са посочили тази опция.

Горепосочените разлики в ефектите на системата на наказателно 
правосъдие по отношение на основните групи се отразяват, макар и не по 
драстичен начин, на удовлетвореността от адвокатската защита. Данните 
за основните етнически групи и за чужденците са представени в таблица 9.

ТАБЛИЦА 9

Разлики в удовлетвореността от адвокатската защита в 
досъдебното производство

Като цяло можете ли да кажете дали сте доволен/на от адвоката си?

Много 
доволен/на

По-скоро 
доволен/kа

По-скоро 
недоволен/на

Изобщо не съм 
доволен/на

Българи 32% 30.3% 15% 19.7%

Турци 36.1% 30.6% 12.5% 18%

Роми 24.5% 31.6% 15.3% 23.6%

Чужденци 18.8% 15.6% 18.8% 34.4%
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Делът на ромите и на чужденците, които изразяват недоволство от 
качеството на адвокатската защита в досъдебното производство, е по-го-
лям от този при българите и особено от този при турците. При чужденците 
той е с 18,5% по-голям, отколкото при българите. При ромите обаче разлика-
та е по-малка – само 4,2%. Мистерията на тази разлика според дълбочинни-
те интервюта се обяснява с различните очаквания към служебната защита 
сред ромите и сред чужденците. Сред ромите, които са ползвали служебен 
адвокат, тъй като не са имали възможност да си наемат, тези очаквания са 
относително ниски. Типичната нагласа е: „Е, може би можеше [адвокатът] да 
направи и повече, но за без пари и на толкова съм доволен/а“. Сред чужденците 
очакванията от служебния адвокат са много по-високи поради това, че услу-
гите му се привиждат като част от позитивното задължение на държавата 
да им осигури справедлив процес като на лица, изпаднали в обективна невъз-
можност да си помогнат сами.

При жените картината е подобна на тази при ромите и дори по-лоша – 
общо 53,7% заявяват, че са много доволни или по-скоро доволни от своите ад-
вокати. При непълнолетните, въпреки сериозните проблеми с адвокатската 
защита, 55,6% заявяват, че са много доволни от адвоката си, а други 44,4% – 
че са по-скоро доволни. Те очевидно не са склонни по никакъв начин да видят 
в адвокатската защита фактор, допринесъл за проблемите им по време на 
досъдебното производство.

Данните за разликите в изхода от наказателното производство, пред-
ставени в таблица 10, разкриват поразителни сходства сред основните ет-
нически групи.

ТАБЛИЦА 10

Разлики в изхода от наказателното производство

Как приключи съдебното производство срещу Вас?

Спора-
зумение

Съкратено 
производство

Решение 
на първа 

инстанция

Решение на втора 
или на касационна 

инстанция

Българи 67.4% 11.6% 5.1% 14.4%

Турци 66.7% 8.3% 9.7% 8.3%

Роми 66.5% 13.9% 6.6% 7.8%

Чужденци 50% 0% 9.4% 9.4%

Делът на българите сред тези, чиито производства приключват на 
апелативна или на касационна инстанция, е малко по-голям от този на тур-
ците и ромите, което се дължи на техния по-добър достъп до адвокатска за-
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щита и като цяло – на по-доброто им социално положение. Това е за сметка 
на по-ниския дял българи, чиито производства приключват на първа инстан-
ция. По останалите показатели дяловете са доста сходни. При чужденците 
прави впечатление по-ниският брой на производствата, приключили със спо-
разумение, което най-вероятно се дължи на високия брой отговори „Не знам/
не помня“ или на липсата на отговори.

Картината при жените е сходна с тази при основните етнически групи. 
При тях със споразумение са приключили 61% от производствата, със съкра-
тено съдебно следствие (по-популярно сред лишените от свобода като „съ-
кратено производство“) – 17,1%, с решение на първа инстанция – 4,9%, а с ре-
шение на втора или на касационна инстанция – 9,8%. При непълнолетните е 
очертава по-различна картина. При тях със споразумение са приключили са-
мо 11,1% от производствата, какъвто е делът и на приключилите със съкра-
тено съдебно следствие. Останалите са приключили с присъди на различни 
съдебни инстанции, най-често на първа – 44,4%. Ниският дял на наказател-
ните дела при непълнолетните, които приключват със споразумение или със 
съкратено съдебно следствие, е труден за обяснение дори ако се вземат пред-
вид относително тежките обвинения, по които биват осъждани (вж. по-горе).

Разликите в продължителността на задържането в досъдебното про-
изводство между основните етнически групи и чужденците, представени в 
таблица 11, са значителни в няколко отношения. 

ТАБЛИЦА 11

Разлики в продължителността на задържането в досъдебното 
производство (само за лицата, които твърдят, че са били 

задържани)

Каква беше продължителността на задържането Ви  
в досъдебното производство?

До 2 месеца 2 – 6 месеца 6 – 12 месеца Повече от 12 
месеца

Българи 35.3% 37.9% 24.2% 0.9%

Турци 51.1% 35.6% 11.1% 0%

Роми 32.7% 44.8% 19.7% 0.9%

Чужденци 38.1% 14.3% 42.8% 4.8%

Данните показват значително по-кратки срокове на задържане при 
турците в сравнение с останалите групи. Тази разлика вероятно се дължи на 
регионалните различия в динамиката на досъдебните производства. От една 
страна, етническите турци са слабо представени в натоварените съдебни 
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райони, където продължителността на производствата е по-голяма. Ста-
тистиката на прокуратурата за 2020 г. показва по-малък брой прокурорски 
актове, внесени в съда, и по-малък брой обвиняеми лица по тях в районите, в 
които етническите турци имат значително присъствие.23 От друга страна, 
регионите, населени с турци, са като цяло с по-ниски стойности на установе-
на престъпност и с по-малък брой осъдени лица.24 Тези фактори евентуално 
водят до по-бързото придвижване на наказателните производства, засягащи 
турците. 

При чужденците сроковете на задържане са значително по-дълги от 
тези при останалите групи. Това без съмнение се дължи на по-честата липса 
на постоянен адрес при тях, както и на семейни и други връзки, които да да-
дат основание на съда да определи мярка за отклонение, различна от задър-
жане под стража. Ромите са със значително по-висок дял след задържаните 
за период 2 – 6 месеца. За сметка на това делът на българите, задържани за 
срок 6 – 12 месеца, е по-висок от този при ромите.

Жените като цяло биват задържани толкова често, колкото и остана-
лите обвиняеми/подсъдими, но като че ли за по-кратки срокове: 59,4% от тях 
твърдят, че са били задържани до 2 месеца, 31,2% – от 2 до 6 месеца, 3,1% – от 
6 до 12 месеца и 3,1 – за повече от 12 месеца. Картината при непълнолетните 
е по-различна и доста озадачаваща. Те по-често съобщават, че са били задър-
жани, а цели 62,5% казват, че това е продължило между 6 и 12 месеца. Подоб-
ни високи дялове на непълнолетните, задържани за толкова големи срокове, 
представляват сериозен проблем за българската система на правосъдие по 
отношение на деца в конфликт със закона. Сроковете са в грубо несъответ-
ствие с международните стандарти. Комитетът по правата на детето на 
ООН препоръчва детето да бъде изправено пред съд, след като бъде обвине-
но в престъпление, не по-късно от 30 дни след задържането му под стража, 
в случай че не му е определена друга мярка за неотклонение.25 Продължител-
ните срокове на задържане на непълнолетни водят и до други нарушения на 
техните човешки права (например на правото им на образование, тъй като 
в България те по правило са лишени от достъп до образование, докато са за-
държани в следствените арести). 

23 ПРБ. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите 
органи през 2020 г., с. 37.

24 Вж. НСИ. Осъдени лица през 2020 г. по пол и възраст, статистически зони, статистически райони 
и по области. Достъпно на адрес: https://www.nsi.bg/bg/. Ср. например област Кърджали (гъсто 
населена с етнически турци) с областите Монтана и Ловеч (слабо населени с етнически турци), 
които имат приблизително еднакъв брой население. През 2020 г. осъдените лица в областите 
Монтана и Ловеч са били с една трета повече от тези в област Кърджали.

25 CRC. General comment No. 10: Children’s rights in juvenile justice. CRC/C/GC/10, 25 April 2007, § 83.
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В таблица 12 са представени разликите в разполагаемата площ в след-
ствения арест на едно лице. Данните се отнасят само за наскоро лишените 
от свобода, които преди това са били задържани в следствен арест. Тъй като 
много от респондентите се затрудняват да определят точно площта, с коя-
то са разполагали, анкетьорите ги насочват чрез сравнения с помещенията, 
в които се провежда интервюто.

ТАБЛИЦА 12

Разлики в разполагаемата площ в следствения арест  
(само за задържаните в следствен арест)

С колко квадратни метра площ средно разполагахте в следствения арест?

Българи Турци Роми Чужденци Жени Непълно-
летни

Под 3 кв. м 33.1% 39.1% 27.6% 33.3% 0% 37.5%

3 – 4 кв. м 44.5% 37% 55.5% 47.6% 96.7% 50%

Повече от  
4 кв. м

20.8% 23.9% 14.9% 14.3% 3.3% 12.5%

От данните се вижда, че ромите, чужденците и непълнолетните са гру-
пите, които са съобщили за най-сериозни проблеми с разполагаемата площ по 
време на своето задържане. При тях, както и при жените лицата, при които 
е спазена нормата на националното законодателство от 4 кв. м на задържан, 
са с най-нисък дял. При жените обаче няма случай, при който задържаните да 
са разполагали с по-малко от 3 кв. м. Положението е особено тревожно при 
непълнолетните – цели 37,5% са съобщили, че са разполагали с по-малко от 3 
кв. м площ. В този случай нарушението на забраната за нечовешко и унизи-
телно отнасяне е очевидна. Като се имат предвид условията в български-
те следствени арести, такова е налице и при непълнолетните, настанени на 
площ от 3 до 4 кв. м.
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ИЗВОДИ

Голяма част от данните, получени в рамките на настоящото изследване и 
представени в настоящата разработка, разкриват разлики в третирането 
на наскоро лишените от свобода, които принадлежат към основните етни-
чески групи в България, към чужденците, жените и младите лишени от сво-
бода, в множество аналогични или относимо подобни ситуации. В някои слу-
чаи това различно третиране е умишлено и като такова представлява пряка 
дискриминация. В други случаи дискриминацията е непряка и се изразява в не-
съразмерно неблагоприятни последици върху определена група от прилагане-
то на общи и видимо неутрални разпоредби, политики или мерки.26 Непряката 
дискриминация не изисква непременно дискриминационен умисъл.

Голяма част от лишените от свобода, интервюирани в настоящото из-
следване, които принадлежат към някоя от гореизброените групи, са жертва 
на грубо посегателство върху техните човешки права, както и на пряка дис-
криминация. Такъв например е случаят с ромите – жертви на полицейско на-
силие, съпроводено с обиди, визиращи етническата им принадлежност. Става 
дума за широко разпространена престъпна дейност в голяма част от бъл-
гарските полицейски управления, която остава ненаказана. Настоящото из-
следване потвърждава наблюденията на голям брой местни и международни 
наблюдатели на правата на човека в България, които от години изразяват 
своята загриженост в тази връзка.

26 Вж. ECtHR. Biao v. Denmark, No. 38590/10, Grand Chamber judgment of 24 May 2016, § 103; Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на 
лица без разлика на раса или етнически произход. ОВ L 180/22 от 19 юли 2000 г., чл. 2.
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Сериозен е проблемът и с непряката дискриминация. Изследването раз-
крива несъразмерно неблагоприятни последици от прилагането на общи разпо-
редби, политики или мерки върху различните участници в наказателното про-
изводство, които принадлежат към уязвими групи. Такъв е случаят например с:

• достъпа до качествена адвокатска защита в досъдебното производ-
ство, от липсата на каквато са засегнати неблагоприятно ромите, 
чужденците и непълнолетните;

• неравния достъп до медицински преглед след полицейското задържане, 
от което са засегнати неблагоприятно чужденците и ромите;

• липсата на превод или некачествения превод по време на полицейско-
то задържане и на досъдебното производство, от което са засегнати 
неблагоприятно преди всичко чужденците, но и някои представители 
на етническите малцинства;

• разликите в сроковете на задържане под стража в досъдебното про-
изводство, от което са засегнати неблагоприятно чужденците и не-
пълнолетните;

• разликите в материалните условия на задържането в следствените 
арести, от което са засегнати неблагоприятно ромите, чужденците 
и непълнолетните.

Наред с неравенството в третирането българската система на нака-
зателно правосъдие допуска сериозни нарушения и на правата на човека, от 
което страдат всички. Такъв е случаят с големия брой задържани от поли-
цията, срещу които се употребяват непропорционално сила и помощни сред-
ства; като цяло лошия достъп до адвокатска защита по време на полицей-
ското задържане; неадекватния достъп до медицински преглед веднага след 
задържането; лошото качество на адвокатската защита по време на досъ-
дебното производство; неадекватното уведомяване за правата по време на 
полицейското задържане; лошите битови условия на задържане в следстве-
ните арести. 

Системното нарушаване на правата на човека и на принципа на равен-
ството на третирането показва наличието на сериозен проблем по отно-
шение на върховенството на закона и правата на човека. Държавата има по-
зитивно задължение да гарантира спазването на всички човешки права на 
недискриминационна основа. За целта тя трябва не само да реагира на случа-
ите, в които те са нарушени, но и да събира системно данни за третирането 
и за ефектите на политиките и мерките, които могат да представляват 
дискриминация. Настоящото изследване насочва към един от източниците 
на такива данни, който следва да бъде допълнен и от други, за да се постигне 
пълнота и всеобхватност на информацията. Българската държава трябва 
да създаде система за наблюдение на спазването на правата на човека от по-
лицията и в наказателното производство, която да е в състояние да регис-
трира всички нарушения и да дава насоки за бързото им отстраняване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

АНКЕТНА КАРТА  
за осъдени, чието производство е започнало след 01.07.2019 г.

Здравейте, 

Българският хелзинкски комитет провежда представително анкетно 
проучване сред осъдени затворници за условията по време на полицейското 
задържане и досъдебното производство. Вие попадате в извадката, която сме 
направили. Бихме искали да Ви зададем няколко въпроса, на които се надяваме 
да отговорите откровено.

Изследването е финансирано от Европейския съюз и се провежда сред 
осъдени затворници в няколко държави членки. Набирането на данни е с изсле-
дователска цел. Вашето име и отговори по никакъв начин няма да бъдат ог-
ласявани, както и никакъв национален или международен орган няма да бъде 
информиран за тях. 

Благодарим Ви, че се съгласихте да отговорите на нашите въпроси!
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1. Бяхте ли задържан/а от полицията по обвинението, по което Ви 
осъдиха?

1) Да, бях задържан/а от полицията по обвинението, по което ме осъдиха

2) Не, не съм бил/а задържан/а от полицията по обвинението, по което ме 
осъдиха

3) Бях задържан/а от полицията, но не по обвинението,  
по което ме осъдиха

4) Не знам/не помня/без отговор

2. От какъв пол беше полицейският служител, който Ви задържа, преди 
да Ви отведат в полицейското управление?

1) Мъж

2) Жена

3) Няколко и от двата пола

4) Няколко от един и същи пол

5) Не съм бил/а задържан/а

6) Не знам/не помня/без отговор

3. Полицията използва ли физическа сила спрямо Вас  
при арестуването Ви?

1) Да (опишете подробно в края на анкетната карта)

2) Не

3) Не съм бил/а арестуван/а от полицията

4) Не знам/не помня/без отговор

4. Докато бяхте задържан/а в полицията, бил/а ли сте свидетел на 
физическо насилие спрямо други задържани?

1) Да (опишете подробно в края на анкетната карта)

2) Не

3) Не съм бил/а задържан/а в полицията

4) Не знам/не помня/без отговор

5. Беше ли използвана физическа сила спрямо Вас, след като Ви 
отведоха в полицейското управление?

1) Да (опишете подробно в края на анкетната карта)

2) Не

3) Не съм бил/а арестуван/а от полицията

4) Не знам/не помня/без отговор
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6. Кога за пръв път след задържането в полицията се срещнахте с 
адвокат?

1) Срещнах се с адвокат, преди да изтекат 3 часа от задържането ми

2) Срещнах се с адвокат, преди да изтекат 8 часа от задържането ми

3) Срещнах се с адвокат, преди да изтекат 24 часа от задържането ми

4) Не съм се срещал/а с адвокат, но говорих с адвокат по телефона

5) Не съм имал/а адвокат по време на 24-часовото ми задържане в полицията

6) Не съм бил/а задържан/а в полицията

7) Не знам/не помня/без отговор

7. Беше ли използвана физическа сила спрямо Вас вътре в следствения 
арест?

1) Да (опишете подробно в края на анкетната карта)

2) Не

3) Не съм бил/а задържан/а в следствен арест

4) Не знам/не помня/без отговор

8. Имахте ли адвокат, след като Ви беше повдигнато обвинението?

1) Имах от самото начало и през цялото време

2) Имах, но не през цялото време

3) Не съм имал/а адвокат по време на досъдебното производство

4) Не знам/не помня/без отговор

9. Какъв адвокат имахте по време на досъдебното производство?

1) Нает от мен/от моите близки

2) Служебен

3) Не съм имал/а адвокат по време на досъдебното производство

4) Не знам/не помня/без отговор

10. В кои действия по време на досъдебното производство участваше 
Вашият адвокат?

1) Във всички действия, в които аз съм участвал/а

2) В някои от действията по разследването, но не във всички, в които съм 
участвал/а

3) Адвокатът не е участвал в никакви действия, в които аз съм участвал/а

4) Не съм имал/а адвокат по време на досъдебното производство

5) Не знам/не помня/без отговор
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11. Участвал ли е Вашият адвокат всеки 
път в следните действия: ДА НЕ

Не е 
имало 

такова

Не 
знам/

Без 
отг.

1) Разпит

2) Разпознаване

3) Очна ставка

4) Възстановка на местопрестъплението

5) Когато Ви изправяха пред съдия

6) Не съм имал/а адвокат по време на 
досъдебно производство

7) Не знам/не помня/без отговор

12. Успявахте ли да се срещнете насаме с адвоката си по време  
на досъдебното производство?

1) Винаги

2) Понякога, но не винаги

3) Никога

4) Не съм се срещал/а, но говорих с него/нея по телефона

5) Не съм имал/а адвокат по време на досъдебното производство

6) Не знам/не помня/без отговор

13. Като цяло, можете ли да кажете дали сте доволен/на от адвоката 
си по време на досъдебното производство?

1) Много доволен/на

2) По-скоро доволен/на

3) По-скоро недоволен/на

4) Изобщо не съм доволен/на

5) Не знам/не помня/без отговор

6) Не съм имал/а адвокат

14. От какъв пол беше Вашият адвокат по време на досъдебното 
производство?

1) Мъж

2) Жена

3) Имах няколко адвокати и от двата пола

4) Не съм имал/а адвокат по време на досъдебното производство

5) Не знам/не помня/без отговор
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15. Кога за пръв път след задържането Ви в полицейското/досъдебното 
производство се срещнахте с Ваш близък?

1) Срещнах се с мой близък, преди да изтекат 8 часа от задържането ми

2) Срещнах се с мой близък след 8, но преди да изтекат 24 часа от 
задържането ми

3) Срещнах се с мой близък след 24 часа, но преди да изтекат два дни от 
задържането ми

4) Срещнах се с мой близък повече от два дни след задържането ми

5) Изобщо не съм се срещал/а с мой близък след задържането

6) Не съм бил/а задържан/а в досъдебното производство

7) Не знам/не помня/без отговор

16. Кога бяхте прегледан/а от лекар или от друг медицински 
специалист след задържането Ви в следствения арест/затвора,  
след като Ви беше повдигнато обвинение? 

1) Преди да изтекат 3 часа от началото на задържането ми

2) Преди да изтекат 8 часа от началото на задържането ми

3) Преди да изтекат 24 часа от началото на задържането ми

4) Един или няколко дни след задържането ми

5) Изобщо не съм преглеждан/а от лекар/медицински специалист 

6) Не съм бил/а задържан/а в следствен арест/затвор до осъждането ми

7) Не знам/не помня/без отговор

17. Когато Ви задържаха за пръв път в досъдебното/
полицейското производство, уведомиха ли Ви за: ДА НЕ

Не 
знам/

Без 
отг.

1) правото Ви да се свържете с адвокат по Ваш избор

2) правото Ви на безплатна правна помощ

3) какво престъпление Ви задържат

4) правото Ви на достъп до материалите по делото

5) очакваната продължителност на задържането Ви  
по закон

6) правото Ви на устен превод

7) правото Ви на писмен превод

8) правото Ви да запазите мълчание

9) правото Ви да обжалвате задържането
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10) правото Ви на достъп до медицински преглед

11) правото Ви да уведомите лице по Ваш избор за 
задържането си

12) правото Ви да уведомите консулска служба

13) не съм бил/а задържан/а по време на досъдебното 
производство

14) не помня да са ме уведомили за което и да е от 
правата ми

18. В какъв вид Ви беше предоставена информацията за правата след 
задържането?

1) Само устно

2) Писмено, но нямах достъп до документа, който ми дадоха да прочета и 
подпиша

3) Писмено и имах достъп до документа, в който бяха изброени правата

4) Писмено, но не можах да прочета какво пише в документа, въпреки че го 
подписах

5) Устно и писмено, но нямах достъп до документа, който ми дадоха да 
прочета и подпиша

6) Устно и писмено и имах достъп до документа, в който бяха изброени 
правата 

7) Не знам/не помня/без отговор

19. Беше ли Ви предоставен устен превод в 
досъдебното производство: ДА НЕ

Не 
знам/

Без отг.

1) по време на беседата по време на задържането в 
полицията

2) по време на контактите с адвоката

3) по време на всички действия по разследването, в 
които участвахте

4) по време на някои действия по разследването, в които 
участвахте

5) всеки път, когато Ви изправяха пред съдия

6) Не съм имал/а нужда от превод, разбирах езика на 
производството
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20. Доволен/на ли сте от качеството на устния превод?

1) Да, напълно

2) Като цяло да, макар че в някои случаи не беше добър

3) Като цяло не, макар че в някои случаи беше добър

4) Изобщо не съм доволен/на

5) Нямах нужда от превод, разбирах езика на производството

6) Не знам/не помня/без отговор

21. Предоставен ли Ви беше писмен превод в 
досъдебното производство на: ДА НЕ

Не 
знам/
Без 
отг.

1) постановлението за повдигане на обвинението

2) обвинителния акт

3) присъдата заедно с мотивите

4) другите съдебни решения по делото

5) Не съм имал/а нужда от превод, разбирах езика на 
производството

22. Доволен/на ли сте от качеството на писмения превод?

1) Да, напълно

2) Като цяло да, макар че в някои случаи не беше добър

3) Като цяло не, макар че в някои случаи беше добър

4) Изобщо не съм доволен/на

5) Нямах нужда от превод, разбирах езика на производството

6) Не знам/не помня/без отговор
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23. По време на досъдебното производство 
представители на държавата, без значение 
в какво качество, отправяли ли са към 
Вас обиди или пренебрежителни бележки, 
свързани с:

ДА НЕ Не знам/
Без отг.

1) вашата етническа принадлежност

2) гражданство/националност

3) пол

4) сексуална ориентация/полова идентичност

5) религия/вяра

6) възраст

7) някакъв друг признак (моля отбележете)

24. По време на досъдебното производство 
подавали ли сте жалба за някое от следните 
нарушения:

ДА НЕ Не знам/
Без отг.

1) употреба на сила спрямо Вас по време на 
задържането

2) употреба на сила спрямо Вас вътре в 
полицейското управление

3) липса или лошо качество на превода

4) отказ да Ви бъде предоставен контакт с близките 
след задържането

5) отказ да Ви бъде предоставен контакт с адвокат

6) лошо качество на работата на адвоката Ви

7) обиди ил и пренебрежителни бележки към Вас от 
служебно лице

8) някакво друго нарушение (моля отбележете)

25. Каква беше продължителността на задържането Ви по време  
на досъдебното производство?

1) До 2 месеца

2) Между 2 и 6 месеца

3) Между 6 месеца и 1 година

4) Не съм бил/а задържан/а

5) Не знам/не помня/без отговор

6) Над 1 година
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26. Как приключи съдебното производство срещу Вас?

1) Със споразумение

2) С решение на първа инстанция, което не беше обжалвано

3) С решение на втора инстанция след обжалване/протест

4) Със съдебно решение след касационна жалба

5) Не знам/не помня/без отговор

6) Съкратено производство

27. Като изключим площта на тоалетната, с колко квадратни метра 
средно разполагахте лично Вие в килията по време на задържането 
си в следствения арест/затвора по време на досъдебното 
производство?

1) Под 3 кв. м

2) Между 3 и 4 кв. м

3) Повече от 4 кв. м

4) Не съм бил/а задържан/а в следствен арест

5) Не знам/не помня/без отговор

28. Колко време средно в денонощието прекарвахте в килията си по 
време на задържането си в досъдебното производство?

1) 23 часа и повече

2) Между 20 и 23 часа

3) Между 17 и 20 часа

4) Между 14 и 17 часа

5) По-малко от 14 часа

6) Не съм бил/а задържан/а по време на досъдебното производство

7) Не знам/не помня/без отговор

29. Какво максимално наказание предвижда обвинението срещу Вас:

1) До 3 г. лишаване от свобода

2) До 5 г. лишаване от свобода

3) До 10 г. лишаване от свобода

4) Повече от 10 г. лишаване от свобода

5) Не знам/не помня/без отговор
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30. Каква е Вашата възраст (навършени години)?

1) 14 – 17 години

2) 18 – 30 години

3) 31 – 40 години

4) 41 – 50 години

5) Над 50 години

31. Каква е Вашата етническа принадлежност/гражданство/
националност?

1) Българин

2) Турчин

3) Ром

4) Друга (отбележете каква)

5) Чужденец

6) Не знам/не помня/без отговор

32. Какъв е Вашият пол: 

Допълнителни бележки: 



ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ  
В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

към съдържание55

Публикацията обобщава резултати-
те от изследване, проведено в Бъл-
гария през лятото и есента на 2021 
г., водено от убеждението за необхо-
димостта от системно събиране на 
данни за различното третиране на ли-
ца, принадлежащи към уязвими групи, 
в системите на наказателно правосъ-
дие на държавите членки на ЕС. Тези 
уязвими групи включват етнически-
те и религиозните малцинства, миг-

рантите, ЛГБТИ, бедните хора и други. Изследването е основано на съпоста-
вима представителна извадка на наскоро лишените от свобода в българските 
затвори и затворнически общежития, но по своя предмет е много по-обхватно 
от предишни подобни изследвания. Част е от „Пилотен проект относно съби-
рането на данни, свързани с равното третиране в системите на наказателно 
правосъдие в ЕС“.

Авторът д-р Красимир Кънев е един от учредителите и настоящ председател 
на Българския хелзинкски комитет – най-голямата и най-стара гражданска ор-
ганизация за защита на правата на човека в България. Завършил е философия и 
е защитил докторска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню 
Йорк. Преподавал е в СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, как-
то и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Уни-
верситета в Юджийн, щата Орегон. В периода 2005 – 2011 г. е член на борда на 
Фонда на OOН за защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008 – 2010 г. 
е негов председател. През 2015 – 2020 г. е член на Управителния съвет на Аген-
цията на ЕС за основни права. Участвал е в десетки международни мисии за мо-
ниторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия 
Изток. Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на между-
народното право по правата на човека, социологията на междуетническите 
отношения, правото и образованието, естетиката и логиката.

ЗА АВТОРА
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ПРОБЛЕМИТЕ С РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ  
НА ОБВИНЯЕМИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ В 

ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО  

В БЪЛГАРИЯ

 Съфинансирано от програма  
„Права, равенство и гражданство“ на ЕС

Това изследване се провежда с финансовата под-
крепа на Европейския съюз. Отговорността за съ-
държанието му е изцяло на Българския хелзинкски 
комитет и по никакъв начин не може да се счита, 
че отразява позицията на Европейския съюз.
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