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                                 СТАНОВИЩЕ 
 

 

Относно: Констатациите и препоръките съдържащи се в Доклада на 

Комитета против изтезанията при посещението му в Република 

България.  

 
Изх. №  / 02.03.2014 г. 
 

 

                                                                              ДО 

                                          

                                                                              КОМИТЕТА ПРОТИВ ИЗТЕЗАНИЯТА  

                                                                              В СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

 

     Господин Председател, 

     Уважаеми членове на Комитета против изтезанията, 

 

     Сдружение с нестопанска цел “Синдикат на служителите в затворите 

в България”, обединява служители и техни организации, работещи 

предимно в сферата на затворите и следствените арести в Р.България. 

      

      Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава 

проблематиката, свързана с наказателно – изпълнителните органи. 

      Във връзка с констатациите и препоръките съдържащи се в последния 

Доклад на Комитета против изтезанията, представяме на вниманието Ви 

настоящото наше становище, което не считаме за изчерпателно, но сме се 

опитали да изразим мнение, относно проблемите на пенитенциарната 

общност в България, без да навлизаме детайлно в причините за тяхното 

трайно присъствие. 

 

      Нищо ново няма да кажем, ако формулираме твърдение, че 

възможностите за тяхното преодоляване и постигането на положителен 

ефект в реформирането на затворната система е възможно, само със 
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задължителното активно участие и усилията на персонала в местата за 

лишаване от свобода. 

        Споменаваме това, като изразяваме становище за необходимост, 

според нас, това да е в достатъчна степен пояснено и отразено в Доклада.                

         През последните години неоспоримата необходимост от неизбежни 

промени в пенитенциарната система на България, придоби нова 

актуалност, широк медиен и обществен отзвук, като следствие на 

активизирането на социалния диалог със синдикатите в системата на 

затворите. 

Социалният диалог е ново явление в трудовите отношения на 

държавните служители в системата на затворите в Р.България. То възникна 

едва в средата на 2009 г., с учредяването на Синдикат на служителите в 

затворите в България, много след  демократичните промени от края на XX 

век и е следствие на стремеж към демократизиране на работната среда и в 

резултат от усещането за дисбаланс в трудовите правоотношения и 

съществуващите тежки проблеми в българските затвори. В настояще време 

на национално ниво, представителството на служителите в затворите, за 

разлика от други ведомства в сектор „Сигурност”, се упражнява 

единствено от Синдиката на служителите в затворите в България. 

Най – общото определение с което можем да дефинираме политиката 

в сектора относно социалните отношения и проблеми, е че тя по своята 

същност е фиктивна, не само по повод на условия на заплащане на труда, 

социално - битово обслужване, защита и др., а и по повод развитие на 

кадрите, гарантиране на тяхната социална сигурност, адаптирането им към 

бързо нарастващите критерии, изисквания и организиране на труда. 

В продължение на 5 години пенитенциарната общност и нейната най 

– масова организация Синдикат на служителите в затворите в България, 

настояваше за повече държавна подкрепа за системата на затворите, за 

преодоляване проблемите на прехода. Не един път на форуми и дискусии, 

посочени в нашите становища са подлагани на обсъждане конкретни 

проблеми и мерки за тяхното преодоляване, но за съжаление в много от 

случаите дори не получавахме отговор на поставените въпроси или 

отговорите бяха твърде общи. Синдикалния преглед показва, че диалога по 

разрешаване на проблемите в местата за лишаване от свобода се изчерпва 

по оста, Синдикат – Министерство на правосъдието – ГД”Изпълнение на 

наказанията. Общите усилия на Синдиката, политическите екипи на 

Министерството на правосъдието и професионалния екип на 

ГД”Изпълнение на наказанията”, се оказаха слабо ефективни, след като в 

последните години се запази тенденцията, системата на местата за 

лишаване от свобода да остава изолирана и държавния бюджет да бъде 

ориентиран към обслужването на други национални приоритети. 

След като се запозна подробно с констатациите и препоръките на 

Комитета против изтезанията, Синдиката на служителите в затворите в 
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България споделя загрижеността на КПИ, във връзка с все още 

съществуващите проблеми в местата за лишаване от свобода. 

Синдиката на служителите в затворите в България предвид скромния си 

опит, реши да вземе отношение  по констатациите, препоръките и 

коментарите на Комитета, в частта, предмет на настоящото становище,  

само на онези най-важни за служителите на Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията” въпроси, които не са намерили решение или предлаганото 

в препоръките не е достатъчно добро и адекватно на обективно 

съществуващите недостатъци: 

- българските власти са приканени да преразгледат 24- часовите 

смени на надзорно – охранителния състав  (параграф 138). 

Синдикатът не смята, че отпадането на 24 – часовите смени на 

надзорно – охранителния състав е най – доброто решение, тъй като ще 

създаде редица затруднения в процеса на работа и ще предизвика 

напрежение сред заетите в местата за лишаване от свобода. Приканва 

комисията да помисли върху идеята да подкрепи последните промени и 

подхода, в ППЗИНЗС, да се съдържа обща разпоредба, която да предоставя 

нормативната възможност за организацията на работното време при 

непрекъсваем работен процес в дежурства от 8-, 12- и 24-часа, а 

разпределението, вида и броя на конкретните дежурства на месец и 

тримесечие за отделните служители да се съобразяват от служителя, 

изготвящ месечния график на нарядите спрямо числеността на състава на 

конкретната териториална служба на ГД”ИН”, особеностите на 

охраняваните обекти и характера и спецификата на изпълняваните отделни 

служебни дейности.  

Детайлното проучване на действащите от години практики в 

териториалните служби на ГДИН, служителите от надзорно-охранителния 

състав да дават 24-часови дежурства, показва добра приложимост на 24-

часовите наряди при непрекъсваемост на работния процес в затворите и 

следствените арести. По време на същите не са констатирани повече 

пропуски в работата на отделните служители или по-висока степен на 

неработоспособност, в сравнение с тези, които изпълняват служебните си 

задължения при 8- или 12- часово дежурство. Напротив, служителите от 

надзорно – охранителния състав споделят виждане, за по – добро и 

всеобхватно наблюдение, обхващане на настроенията и нагласите, сред 

лишените от свобода и задържаните лица, и предимства в предаването на 

оперативна информация между сменящите се екипи, при работа на 24- 

часов сменен режим, при съотношението охраняващ/охранявани, което 

съществува. При точно спазване на  установения режим за физиологични 

почивки, времето за хранене и за отдих по време на дежурството, 

последните условия са достатъчни, с оглед естеството на обичайната 

надзорно-охранителна дейност, за нормална работоспособност и 

адекватност на служителя, изпълняващ служебните си задължения при 24-
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часово дежурство. Освен това междудневната почивка при 24- часовите 

дежурства, с оглед по-голямата и непрекъснатата продължителност е по - 

пълноценна и спомага за поддържане на отделния служител в по-добра 

кондиция, физическа и психическа форма за изпълнение на служебните му 

дейности по време на следващия наряд, и дава повече възможности, като 

времеви ресурс за допълнително обучение и квалификация на кадрите.  

Не на последно място, задължителната синхронизация на 

българското право с европейските директиви в сферата на разпределението 

на работното време и нощния труд, допуска, в затворите, каквито са част 

от териториалните служби на ГДИН, някои от разпоредбите, охраняващи 

продължителността на труда и полагането на нощен труд по време на 

работа, да не бъдат заимствани  в националното законодателство.Въпреки 

засилената закрила, която Директива 93/104/ЕО на Съвета от 23 ноември 

1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време и 

Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета предлагат за 

всички работници и служители, полагащи нощен труд, в последните две 

/Член 17, т.2.1, б.”с” и б.”1” и т.3 – от първата посочена директива, и Глава 

5, член 17, т.3, б.”Б” и б.”И” от втората цитираната такава/ се допуска 

изрично възможността за отклонение от общите правила при полагането на 

нощен труд, когато се касае за институции с непрекъсваем процес на 

работа, когато дейностите, свързани със сигурността и наблюдение, 

изискват постоянно присъствие за защита на собственост или лица, 

каквито са дейностите осъществявани от надзорно-охранителния състав  на 

затворите. На следващо място в посочените директиви – затворите биват  и 

изрично посочени като институции, в които общите правила за полагане на 

нощен труд биха могли да бъдат дерогирани. 

В този смисъл поради горните аргументи, с направените промени и 

допълнения в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража, в сила от 11.03.2014 г., след 

размяна на становища в процеса на подготовка на документа, се въведоха 

голям брой редакционни промени на разпоредбите, които разписват 

детайлно уреждане на въпросите, свързани с организацията на работа и 

разпределяне на работното време и почивките на държавните служители в 

ГДИН и териториалните й служби. Нещо повече, при последните промени 

в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража, се регулираха и време за: физиологични почивки, 

времето за хранене и за отдих по време на дежурството. Така че 

служителят не изпълнява в пълен обем своите задължения през целия 

период на 24 – часовото дежурство. 

Следователно Синдиката, не подкрепя идеята за отпадането на 24 – 

часовите смени на надзорно – охранителния състав. 
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- Българските власти да вземат комплексни мерки на най-високо 

политическо равнище за осигуряване на нулева толерантност 

към малтретирането на затворници във всички затвори в 

България. На целия затворнически персонал трябва да се 

напомня на подходящи интервали, че малтретирането на 

лишени от свобода е неприемливо и ще бъде санкционирано по 

съответния начин (параграф17); 
 
- Обстоятелствата, в които затворнически служители могат да 

използват физическа сила, включително палки, следва да бъдат 
регламентирани по-прецизно и да се издадат подробни 
инструкции за използването на такива средства. В тези 
инструкции трябва ясно да се посочи, че физическа сила може да 
се прилага само и до степента в която - това е крайно 
необходимо за поддържане на сигурността и вътрешния ред, и 
никога като форма на наказание (параграф 18); 

 

- Всички случаи на използване на физическа сила следва да бъдат 
отразявани в отделен регистър, като ръководството на затвора и 
прокуратурата трябва да са особено бдителни при проверката на 
такива случаи (параграф 18); 

- Българските власти да разработят национална стратегия за 
решаване на проблема с насилието между затворници, която да 
гарантира, че всички затворници изтърпяват наказанията си в 
безопасни условия (параграф 19); 

- Българските власти да предприемат незабавни мерки с оглед 
принципите и предпазните мерки при използване на средства за 
обездвижване, изложени в доклада за посещението през 2010 г. 
(вж. параграф 92 от CPT/Inf (2012) 9) да бъдат прилагани както 
във Варненския затвор, така и в други затвори (параграф 20). 

Синдиката подкрепя изготвянето на регламент включващ прецизни 
инструкции по отношение правото на използване на физическа сила и 
помощни средства. 

На практика трябва да бъдат проведени още много обсъждания и 
предприети конкретни действия за да се гарантират интересите на 
страните, като стремежа да бъде насочен към намиране на баланс между 
гарантиране спазването на правата на л.св. и сигурността на служителите 
в затворите. 

В действителност случаите на насилие са единични, и са вследствие 
на неправилност в действията на  определени служители, а не в резултат 
на провеждана политика в местата за лишаване от свобода. 

 

- българските власти да предприемат сериозни стъпки за 

прилагане на всички възможни мерки за преодоляване на 
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пренаселеността в затворите. В този контекст, при подготовката на 

проекта на новия НК да бъдат използвани възможностите за 

разглеждане на някои особености на законодателството, които могат 

да спомогнат за решаване на проблема с пренаселеността /параграф 

84/ ; 

Подкрепя изискването за прилагането на мерки за регулиране на 

популацията и очаква Комитета, посредством своите възможности за 

въздействие да продължи да изисква предприемането на истински и 

състоятелни действия в тази посока.  

Констатациите на ЕКПИ относно материално-битовите условия и 

пренаселеността в затворите са обективни и ние изцяло ги приемаме. 

Високата пренаселеност е проблем, който не е възникнал през последната 

година, а е трайна тенденция през последните години. 

Пренаселеността е проблем, който рефлектира негативно върху 

цялостната дейност на затворите. Последиците от нея са главно за сметка 

на лишените от свобода и служителите. 

По устни данни на Министерството на правосъдието, съобразно 

препоръчителните европейски изисквания, за лишените от свобода са 

необходими 44 хиляди кв. м. чиста жилищна площ, при налична към 

момента около 25 хиляди кв.м. 

Синдиката е на мнение, че при прекомерната степен на 

пренаселеност в местата за лишаване от свобода спрямо капацитетните 

възможности на затворите, администрацията не е в състояние да 

въздейства ресоциализиращо на затворниците.  

Синдиката е на мнение, че в затворната система, е налице  критична 

пренаселеност и във връзка с това счита, че са необходими спешни мерки 

за овладяване на положението, за да не се постави под угроза живота и 

здравето на затворниците, служителите и сигурността на обществото. 

Синдиката обаче си задава въпроса за тежестта, разходите и 

сроковете за прилагане на необходимите мерки при сегашното състояние 

на икономиката и необвързването им с бюджета на ГДИН, и отбелязва, че 

бързината е необходим залог за тяхната ефективност. 

Следователно това указва необходимост от препоръчителни 

действия обвързани със срокове. 

 

- българските власти като приоритет да увеличат затворническия 

персонал. Освен това, за да осигурят точното количество служители, 

властите трябва да инвестират адекватни ресурси в процеса на 

набиране и тренинг и да предложат адекватно заплащане /параграф 

85/; 

В този ред на мисли според Синдиката, усилията за справяне с 

проблемите в затворите, трябва да бъдат обвързани с финансиране за 

подобряване условията на труд на служителите, отделен фонд за 
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подобряване квалификацията на персонала и заплащане адекватно на 

полагания тежък труд в унисон с международните стандарти за 

пенитенциарните служители. 

По отношение комплектуването на състава няма положителна 

промяна в тази насока. Независимо, че своевременно се обявяват конкурси 

за окомплектоване на щата, предвид продължителността на конкурсните 

процедури и текучеството (напускане на служители поради тежките 

условия на труд), недостигът на кадри постоянно се увеличава. Поради 

намаления брой на надзорно-охранителния състав и липсата на 

медицински кадри почти ежедневно се налага обособяване на външни 

постове за лечение на лишени от свобода извън затвора, с което още 

повече се намалява броят на надзорния състав в корпусите на затворите и 

се затруднява дейността по обезпечаване на сигурността и охраната. Това, 

от друга страна, води до липса на възможност служителите, особено от 

надзорно-охранителния състав, да ползват полагаемия им се платен 

годишен отпуск. Те работят на сгъстен график и при  голямо натоварване.  

Насочването на вниманието и усилията на държавата към  други 

области в обществено-икономическия живот не само че не позволиха да се 

осъществят положителни изменения във връзка с възникналото 

напрежение по отношение на заплащането, но и задълбочиха проблемите, 

които съпътстват българските пенитенциарни служители. 

По отношение на работни заплати, заплащане за специфични 

условия на труд свързани с работната среда и повишен риск за живота и 

здравето, пари за храна и др. е налице разминаване между служителите на 

Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните 

работи, в полза на служителите в Министерство на вътрешните работи. 

Което от своя страна създава условия за напрежение между служителите 

от двете ведомства. Принципната позиция на Синдиката е, че тези въпроси, 

както и необоснованите и необясними различия във вида и цените на 

униформите следва да се решават съобразно определени критерии, които 

да са еднакви и за двете ведомства, а не съобразно бюджетните 

възможности на отделното ведомство. 

        Връщайки се към коментирания доклад, бихме желали да запитаме 

обаче, защо никоя Европейска организация не прояви интерес да се 

запознае в детайли при обсъжданията с проблемите и мнението на 

пенитенциарните служители на една от държавите, нови членки на ЕС, и 

да сподели опит и да изрази становище за възможностите за тяхното 

преодоляване.  

        Надяваме се с настоящото да сме били полезни, 
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