ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА
І. Въведение
През последните години страната ни постигна значителен напредък в
провеждането на цялостна реформа в наказателно изпълнителната област.
С приемането на новия Закон за изпълнение на наказанията и задържането
под стража се осъвремени и хармонизира с европейската практика
наказателно изпълнителната дейност и се създадоха нормативни гаранции
за подобряване на материалните условия в българските затвори с цел
хуманизиране на наказанието лишаване от свобода. Процесът на цялостно
реформиране на пенитенциарните институции не би бил възможен и
успешен, ако наред с
осъвременяването на законовата уредба на
наказателно изпълнителната дейност не се подобрят материалните
условия на бит и живот на лишените от свобода и създадат предпоставки
за по-нататъшното
демократизиране институциите на наказателно
изпълнителната система.
Програмата отразява намеренията на Правителството за провеждане
на последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната
област, с акцентирането на вниманието и усилията на изпълнителната
власт върху подобряване условията на бит и живот в българските
пенитенциарни институции и привеждането им в
съответствие с
международните минимални стандарти, приети за местата за задържане и
Европейските правила за затворите.
Разработването на Програмата за подобряване на условията в
местата за лишаване от свобода е продиктувано от разпоредбата на чл. 43,
ал.3 от новия Закон за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и с изпълнението й се цели намаляване на пренаселеността в
затворите и следствените арести и гарантиране на лично жизнено
пространство на лишените от свобода в съответствие с европейските
стандарти. Програмата се базира на изводите от извършените
пенитенциарни изследвания, на международните сравнително-правни
проучвания и европейски стандарти и формулира основната цел и
подцели, действията за реализирането им и очакваните резултати от
изпълнението й.
Съобразена е с вътрешните и международни актове и стандарти в
областта на наказателно-изпълнителната дейност:
• Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и
нечовешкото или унизително отнасяне или наказание на Съвета на
Европа;

• Препоръка № Rec (2006) на Комисията на министрите на Съвета на
Европа на държавите- членки относно Европейските правила за
затворите;
• Конвенцията Съвета на Европа за защита на правата на човека и
основните свободи (ЕКПЧ);
• Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
ІІ. Принципи, на които се основава Програмата
1. Спазване на международните правозащитни стандарти и на българското
законодателство в наказателно-изпълнителната дейност,
2.Хуманно третиране на осъдените лица, осигуряване на условия за
поддържане на физическото и психическото им здраве и зачитане правата
и достойнството им;
2. Иновации и нови политики – разработване на нови подходи и прилагане
на водещи европейски практики при изпълнението на програмата
4. Ефективност и ефикасност – програмата формулира ясни цели, въз
основана анализ на реалното състояние на пенитенциарната система и
изведени за решаване проблеми. Очаквания за позитивни изменения .
ІІІ. Основна цел
Подобряване на условията на бит и живот в пенитенциарните
заведения, и осигуряване минимална жилищна площ на един лишен от
свобода от 4 кв. м.
За постигането на основната цел на програмата се определят следните
приоритети и дейности за реализирането им:
Приоритет 1. Привеждане на жилищните, битовите и общите
помещения в местата за лишаване от свобода в съответствие с
международните стандарти, относно местата за задържане и
Европейските правила за затворите чрез разширяване и
модернизиране на материалната база на пенитенциарната система
Приоритет 2. Намаляване на пренаселеността в пенитенциарните
заведения и създаване на условия за хуманно третиране на
правонарушителите чрез ефективно прилагане на новата
законодателна уредба на дейността по изпълнение на наказанията
ІV. Анализ на реалното състояние
Материално техническата база на затворите и местата за задържане
от дълго време е обект на критика от страна на международни и вътрешни
правозащитни органи и организации, поради това че се характеризира с
недостатъчен сграден фонд, висока степен на пренаселеност и влошени
битови условия в жилищните помещения. Тези и редица други
недостатъци на състоянието й се очертаха още в процеса на преговорите за
2

интеграция на страната ни към Европейските структури, както и при
засиления обмен на информация и международен опит с други
пенитенциарни системи в Европа. Препоръки за подобряване на
материалните условия в местата за лишаване от свобода, като необходима
предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция
за спазване правата на човека се съдържат и в докладите на европейските
експерти по глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи” и от проверките на
Европейския комитет против изтезанията, проведени през последните
години.
Въпреки отправените към страната ни критики и препоръки за
подобряване на условията на бит и живот, продължаваме да бъдем
единствената държава – член на Европейския съюз, която в продължение
на повече от 50 години не е построила нито един нов затвор. Насочването
вниманието и усилията на бившите правителства към други области в
обществено-икономическия живот не само, че не позволиха да се
осъществят положителни изменения в материалната база на местата за
лишаване от свобода, но и задълбочиха проблемите, които съпътстват
българските пенитенциарни заведения. В резултат на дистанцирането на
държавата от проблемите на българските затвори, сега те разполагат със
стар и силно амортизиран сграден фонд, строен преди повече от шест
десетилетия в началото на 20-ти век, който трудно би могъл да бъде
адаптиран към съвременните изисквания. Най - новата сграда на местата за
лишаване от свобода, е тази на затвора в гр. Сливен, построена през 1962 г.
С изключение на ПД Бойчиновци, изграден през 1956 г., болшинството от
сградите на затворите са въведени в експлоатация през 30-те години на
миналия век, а тази на затвора София е построена в периода 1905 – 1911 г.
Липсата на национална стратегия за развитието на пенитенциарната
система позволи големи региони в страната – Русе, Разград,Силистра,
Шумен и В. Търново в Северна България и Хасково, Смолян и Кърджали в
Южна България, да останат без места за лишаване от свобода със сериозни
негативни последици – принизена сигурност, скъпо правосъдие,
ограничаване контактите с близките и елиминиране на местната
общественост от участие в пенитенциарния и постпенитенциарния процес.
Освен за ново строителство, години наред не са предвиждани
сериозни финансови ресурси за реконструкция и модернизация на местата
за изтърпяване на наказанията, поради което по-голямата част от
корпусите на затворите са в лошо състояние, а битовите условия
неудовлетворяващи.
Въпреки усилията на затворната администрация за постигане на
положителни промени в материалната база и условията на бит и живот на
осъдените, изоставаме далеч от изискванията на международните
стандарти. В по-голямата част от затворите жилищната площ е около 2
кв.м. на един лишен от свобода, при препоръчителни според
евростандартите 6 кв.м. обитаемо жилищно пространство. Дори при
разчети от 4 кв. м. за едно лице, с изключение на затворите в градовете
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Сливен и Бобов дол, и на поправителния дом в гр. Бойчиновци, броят на
лишените от свобода надхвърля далеч капацитета на съответния затвор.
В затворите от закрит тип пренаселеността е два, до три пъти повисока от европейските изисквания, като изключим затвора в гр. Сливен. В
много от жилищните помещения са обособени легла на два етажа, което е
показателно за тяхната пренаселеност. В не малка част от тях няма течаща
питейна вода, светлите отвори са малки и не осигуряват в достатъчна
степен приток на чист въздух и слънчева светлина. Реконструирането им
изисква сериозни финансови ресурси, които не се осигуряват с
утвърдените бюджетни кредити. Като цяло остарялата материална база, не
съответства на изискванията на българските и международни норми и
стандарти.
Пренаселеността е проблем, който рефлектира негативно върху
цялостната дейност на затворите. Последиците от нея са главно за сметка
на лишените от свобода и служителите, а преобладаващата част от
методите и средствата за регулирането на популацията са извън контрола и
компетентността на ГД „Изпълнение на наказанията”– юридическо лице
към министъра на правосъдието. В резултат на високата степен на
пренаселеност затворната администрация несправедливо търпи упреците
за лошите битови условия в местата за лишаване от свобода от една страна,
а от друга - поема риска за собствената си сигурност и трудностите за
осигуряването на надеждна охрана на осъдените в пренаселените затвори.
Още повече, че настъпилите през последните две десетилетия очаквани и
негативни изменения в количествената и качествена характеристика на
затворническата популация и въвеждането на доживотния затвор, поставят
към пенитенциарния персонал по-високи изисквания за осигуряване
сигурността в затворите.
Съобразно препоръчителните европейски изисквания, за близо 11-те
хиляди лишени от свобода, са необходими 44 хиляди кв. м. чиста
жилищна площ, при налична към момента около 25 хиляди кв. м. Тежките
материални проблеми на пенитенциарната система, особено на заведенията
от закрит тип, приоритетно извеждат на преден план необходимостта от
строителство на
нови затворни сгради, реконструкцията
и
модернизирането на съществуващата материална база на затворите и
арестите и привеждането й в съответствие с международните стандарти
относно местата за задържане и Европейските правила за затворите.
V. Дейности за реализиране на приоритетите:
Приоритет 1. Привеждане на жилищните, битовите и общите
помещения в местата за лишаване от свобода в съответствие с
международните стандарти, относно местата за задържане и
Европейските правила за затворите чрез разширяване и
модернизиране на материалната база на пенитенциарната система
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1. Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на материалната
база на местата за лишаване от свобода и идентификация на приоритетните
за решаване проблеми и насоченост на инвестициите през тригодишния
период 2011 – 2013г.;
2. Концепция за изграждане на нови пенитенциарни заведения в
региона, обхващащ областите Русе, Разград, Силистра, Шумен и В.
Търново в Северна България и в региона, включващ областите Хасково,
Смолян и Кърджали в Южна България ;
3. Финализиране преговорите със Столична община относно
предоставянето на терен за строителството на нов затвор в района
столицата;
4. Изготвяне на техническо задание и разработване на идеен
проект за строителство на нов затвор в района около столицата с
капацитет за настаняване до 2000 лишени от свобода;
5.Строителство на нов затвор
в района
около столицата
с капацитет за настаняване до 2000 лишени от свобода, с първи
етап, включващ периода2011 – 2013г.;
6. Осъществяване на
предпроектни и проучвателни дейности,
свързани с изграждането на нов затвор край гр. Варна и изготвяне
на предложение относно бъдещото му строителство;
7. Изготвяне на техническо задание за строителство на нов затвор
с капацитет за настаняване до 1000 лишени от свобода в района на
сегашния затвор в гр. Плевен и предложение за идеен проект и
финансиране;
8. Основен ремонт и изграждане на санитарни възли в корпуса на
затвора гр. Стара Загора;
9. Преустройство и реконструкция на затворнически общежития в
периода 2011-2013г.:
9.1. Преустройство на сграден фонд, собственост на Министерството
на правосъдието в района на с. Дебелт за нуждите на ново
затворническо общежитие към затвора гр. Бургас, с капацитет за
настаняване до 450 лишени от свобода;
9.2. Основен ремонт и реконструкция на затворническото общежитие
в с. Разделна към затвора гр. Варна;

5

9.3. Преустройство на сграден фонд, бивш военно животновъден
комплекс, собственост на Министерството на правосъдието за нуждите
на
ново затворническо общежитие към затвора гр. Враца, с капацитет
за настаняване до 150 лишени от свобода;
9.4. Преустройство на три етажа от съществуваща сграда в с.
Самораново за
затворническо общежитие към затвора Бобов дол, с
капацитет за настаняване до 80 лишени от свобода и обособяване на
отделение за лица с
физически
увреждания и проблемно
здравословно състояние;
9.5. Изграждане на ново общежитие от открит тип към затвора
гр. Ловеч с капацитет за настаняване до 200 лишени от свобода;
9.6. Редуциране броя на лишените от свобода до 250 човека в
затворническото общежитие „Атлант” към затвора гр. Ловеч след
откриването на новото затворническо общежитие;
9.7. Изготвяне на техническо задание за преустройство сегашната
сграда на затвора гр. Плевен в затворническо общежитие от открит тип и
предложение за разработване на идеен проект и финансиране;
9.8. Изграждане на общежитие от открит тип с капацитет до 100
лишени от свобода към затвора Варна, които ще бъдат трудово
ангажирани;
9.9. Изграждане на отделение от открит тип за настаняване до 150
лишени от свобода към затвора Белене и увеличаване капацитета на
затвора до 1000 човека;
10. Изграждане на дом за непълнолетни момичета към затвора гр.
Сливен;
10.1. Изграждане и преустройство на следствени арести:
10.2. Преустройство сградата на бившата болница на затвора гр.
Ловеч в следствен арест;
10.3. Изграждане на нов следствен арест въз основа
преустройство и реконструкция на бивша сграда на КАТ гр. Габрово;

на

10.4. Изграждане на нов следствен арест и пробационна служба въз
основа на преустройство и реконструкция на сграда на бившо военно
поделение в гр. Шумен;
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11. Изготвяне на инвестиционна програма за 2010г. диференцирано
по обекти на териториални служби на ГД „ Изпълнение на наказанията”,
изготвяне на периодичен отчет за степента на изпълнението и мерки за
оптимизирането й;
12. Оценка за степента на
привеждане на пенитенциарните
заведения в съответствие с международните стандарти относно местата
за задържане и Европейските правила за затворите.
Приоритет 2. Намаляване на пренаселеността в пенитенциарните
заведения и създаване на условия за хуманно третиране на
правонарушителите чрез ефективно прилагане на новата
законодателна уредба на дейността по изпълнение на наказанията.
1. Стандартизиране на условията за пребиваване
лишаване от свобода чрез утвърждаване и прилагане
„минимална жилищна площ”, необходима за един лишен
стандарти за битовите и санитарно-хигиенните условия в
общи помещения на лишените от свобода;

в местата за
на стандарт
от свобода и
жилищните и

1.1. Разработване на проект за прилагане на стандарт „минимална
жилищна площ за един лишен от свобода”;
1.2. Разработване на проект за прилагане стандарт за битовите и
санитарно-хигиенните условия и норми в жилищните и общите помещения
на лишените от свобода;
2.

Ограничаване пренаселеността в пенитенциарните заведения

чрез:
2.1. Увеличаване относителния дял на лишените от свобода,
изтърпяващи наказания в заведенията от открит тип спрямо общия брой
на осъдените лица;
2.2. Разширяване приложното поле на условно предсрочното
освобождаване и помилването, със засилено поставяне на предсрочно
освободените лица под наблюдение и контрол от органите на
пробационната система с цел, тези механизми на въздействие да бъдат поефективни;
2.3. Разширяване приложението на наказанието пробация към
групата на извършителите на престъпления, които не са тежки по смисъла
на НК, доминираща спрямо общия брой на осъдените лица чрез уредба
относно въвеждането на електронното наблюдение върху поведението им;
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3. Подобряване взаимодействието на Министерството на
правосъдието с Върховната касационна прокуратура, Върховния
касационен съд, Народното събрание и Президентството на Република
България;
4. Укрепване взаимодействието на пенитенциарната система с
институцията на Омбудсмана на Република България и правозащитните
органи и неправителствени организации;
5. Разширяване на ефективността на работа с правонарушители чрез
тясно сътрудничество с партньорски организации и институции.
6. Преразпределение на лишените от свобода за изтърпяване на
наказанията в изградените нови затвори и затворнически общежития.
VІ. Финансова осигуреност
Осъществяването на целите и приоритетите, заложени в Програмата
изискват значителни финансови ресурси през периода на действието й;
В общия размер на необходимите финансови средства преобладава
относителният дял на капиталовите разходи, насочени към изграждането,
модернизирането и разширяването на материалната база на местата за
лишаване от свобода;
Изпълнението на целите на Програмата води до пряко и косвено
влияние върху държавния бюджет на Република България.
VІІ. Очаквани резултати
За оценка на постигнатите резултати програмата предвижда,
прилагането на индикатори, ползвани в европейските практики;
1. Съществено разширяване и модернизиране на материална база на
местата за лишаване от свобода, в резултат на което се премахва
пренаселеността в тях и се осигурява минимална жилищна площ от 4 кв. м.
на един лишен от свобода;.
2. Гарантиране на оптимални битови и санитарно хигиенни условия
на осъдените и задържаните лица, в съответствие с международните
стандарти за третиране на лишените от свобода.
VІІІ. Изпълнение на програмата, наблюдение, контрол и оценка
Основен орган, реализиращ Програмата за подобряване на условията
в местата за лишаване от свобода е Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията” – юридическо лице към министъра на правосъдието.
От съществено значение за изпълнение на целите на Програмата е
взаимодействието на Министерството на правосъдието като първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити с Министерството на финансите, с
органите на съда и прокуратурата, Омбудсмана, вътрешните и
международни правозащитни органи и неправителствени организации.
Индикатори за наблюдение, контрол и оценка по дейности за реализиране
целите на Програмата:
- Увеличаване броя на лишените от свобода, изтърпяващи наказание
в затворнически общежития от открит тип с 200 човека до края на 2010
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година, с 400 човека до края на 2011 година и с 600 човека до края на 2012
година;
- Осигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв. м. на един
лишен от свобода до 2011 година в 5 пенитенциарни заведения и във
всички места за лишаване от свобода до края на 2012година ;
- Въвеждане и прилагане на 2 стандарта до края на 2012година - за
„минимална жилищна площ” и за „битовите и санитарно хигиенни
условия” в местата за лишаване от свобода
Показатели, които ще се наблюдават при изпълнението на
програмата:
- вложени ресурси;
- изпълнение на обекти, включени в програмата
- достигане на европейските стандарти в осигуряването на жизнено
пространство и условията на бит и живот на лишените от свобода
Оценката за изпълнението на дейностите, ще се основава на
следните принципи:
- ефективност – в каква степен са постигнати целите, заложени в
програмата;
- ефикасност – постигнатите резултати оправдават ли вложените
ресурси ;
- полезност – какво влияние е оказало реализирането на програмата
върху целевите групи, към които е насочена;
За изпълнение на Програмата ще се изготви План за реализиране на
предвидените действия за реализиране на целите й, с конкретни отговорни
институции и срокове.
В процеса на изпълнение на програмата ще се изготвят периодични
отчети, доклади, наблюдения и допитвания, които ще позволят да се
анализира ефектът от реализирането й.
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