ДОКЛАД
НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕВАНТИВЕН МЕХАНИЗЪМ
ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В ЗАТВОРА В ГРАД БУРГАС,
ЗАТВОРНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ОТ ОТКРИТ ТИП „СТРОИТЕЛ“ И
„ЖИТАРОВО“, ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП
„ДЕБЕЛТ“, АРЕСТ – ГР. БУРГАС И ОДМВР – ГР. БУРГАС

Съгласно Заповед № РД-08-79 от 24.08.2020г. на омбудсмана на Република
България, екип в състав: д-р Мариана Патрикова и Силвия Славева извърши
проверка в периода 31.08 – 04.09.2020г., в гореуказаните обекти.
Съгласно чл. 28в от Закона за омбудсмана, екипът действа като Национален
превантивен механизъм (НПМ) с правомощията на омбудсмана по чл. 28а от този
закон.
Екипът благодари за оказаното съдействие от страна на администрацията в
проверяваните обекти.
Целта на проверката е свързана с изпълнението на основните препоръки,
дадени при предишни проверки на НПМ и множество жалби, постъпили от лишени
от свобода, свързани с лоши материално-битови условия, липса на трудова
ангажираност, условно предсрочно освобождаване, употреба на сила и помощни
средства и незадоволително качество на предоставяната храна.

I.

МЕСТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

1. ЗАТВОР – ГРАД БУРГАС

Затворът е бил посетен от екип на Националния превантивен механизъм през
2018г. Цялостен ремонт на корпуса е извършван през 2017г.
В проверените спални помещения се спазваше изискуемата жилищна площ,
спрямо броя на настанените лица, но същите не отговарят на изискванията поради
наличие на влага и мухъл, макар през настоящата година да е извършен козметичен
ремонт. Проверяващият екип получи множество оплаквания за наличие на хлебарки
и дървеници.
В зоната за повишена сигурност материално-битовите условия също не
отговарят на европейските изисквания за третиране. И тук се наблюдава влага и
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мухъл по стените, и констатирано от екипът ни наличие на хлебарки. В спалните
помещения има изградени самостоятелни санитарни възли.
При извършена проверка през 2019г. в затвора – гр. София, ЗОЗТ
„Кремиковци“, ЗООТ „Казичене“, арест на бул. „Г. М. Димитров “№42 и арест на ул.
„Майор Векилски“ №2, екипът на НПМ е направил следната препоръка към Главния
директор на ГДИН:
„- на основание чл.28а, т.6 от Закона за омбудсмана и във връзка с предходни
наши препоръки, НПМ желае да получи информация относно взетите мерки за
отстраняване на системния и задълбочаващ се проблем с наличието на хлебарки и
дървеници в местата за лишаване от свобода“.
Екипът е отчел, че се извършва периодично пръскане, но го е оценил като
неефективно.
В отговора си рег. №582 от 17.01.2020г. ГДИН уведомяват омбудсмана, че
пръскането е периодично. Посочва се номерът на договора и името на лицензираната
фирма.
Това не е нова практика и е известна на проверяващия екип. Независимо от
това проблемът е дългогодишен, а това пръскане недостатъчно. Всеки нов арестант
или лишен от свобода може и внася паразити, което налага ново пръскане, което
очевидно не дава, а и не може да даде резултат само по себе си.
Аналогичен проблем имаше в центровете за бежанци, но там на всяко ново
задържано лице дрехите се изваряват и такъв проблем няма. В местата за лишаване
от свобода такива паразити не се наблюдават само там, където е извършен основен
ремонт и то не за дълго време. Например в ЗОЗТ „Дебелт“ скоро след ремонта имаше
дървеници, като това обстоятелство беше констатирано от екипа ни и през
настоящата проверка. В ЗООТ „Житарово“ има дървеници от самото му откриване до
наши дни. Навсякъде се пръска съобразно новосключени договори. НПМ не се
съмнява в качеството на извършваната дейност, но очевидно, че резултатът е нулев.
Този проблем е констатиран в докладите на КПИ и се отразява и в редица
съдебни решения, по които ГДИН изплаща обезщетения.
НПМ оценява този проблем като системен и дългогодишен, и грубо нарушение
на чл. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Без да е в
списъка с разрешени вещи имаше период, когато препарати за борба с дървеници се
продаваха в лавките на ДПФЗД. Тогава нямаше толкова оплаквания, защото имаше
възможност лишените от свобода да вземат самостоятелни мерки. В тази връзка
омбудсмана на Република България отправи препоръка към министъра на
правосъдието да разреши такива препарати, защото са безвредни за здравето, а и
опитът вече е показал дали има инциденти с него. За съжаление няма отговор по тази
препоръка.
Ето защо, екипът на Националния превантивен механизъм отново отправя
препоръка към Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
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да проведе необходимите консултации, ако е необходимо да бъде обменен опит и с
дирекция „Миграция“ към МВР и във възможно най-близко време да уведомите
омбудсмана на Република България за мерките, които ще бъдат предприети относно
справянето с този проблем в местата за лишаване от свобода, включително и
входящият контрол за недопускане на ново заразяване с паразити.
В приемно отделение се спазват 4 кв.м. жилищна площ, като стаите са
оборудвани с отделен санитарен възел. Помещава се на 4-ти етаж в корпуса на
Затворa – гр. Бургас (голям коридор) и разполага с 15 спални помещения за
диференцирано настаняване на лишени от свобода. Постъпилите л.св. престояват от
14 денонощия до един месец. На отделно настаняване от останалите подлежат:
осъдените за първи път на лишаване от свобода до 5 години за умишлени
престъпления и осъдените за престъпления, извършени по непредпазливост. Отделно
от останалите се настаняват и осъдените, които следва да изтърпяват наказания в
общежитие от открит тип, постъпилите от арестите обвиняеми /подсъдими лица,
чиито престой е до 7 денонощия, задържаните въз основа на Европейска заповед за
арест и чужденците/.
За периода на 2019г. в Приемно отделение са били настанени 621 души, от
които по реда на чл.47 ЗИНЗС и чл.26 от ППЗИНЗС са 572 души, останалите 49 са
постъпили като преводи от други затвори, Поправителен дом „Бойчиновци“, болници
към затвори, както и от арестите за настаняване в 1-ва и 2-ра Зона за повишена
сигурност.
По време на посещението на екипа на НПМ, в затвора, общият брой на лицата,
изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ беше 250 души. През календарната
2019г. в затвора в гр. Бургас са постъпили общо 742 лишени от свобода, от които
настанени в корпуса 276 /осъдени – 224, обвиняеми и подсъдими – 52/, в ЗООТ – 194
и в ЗОЗТ – 272.
През учебната 2019/2020г. над 100 лишени от свобода са записани за ученици в
училището към затвора СУ „Аргира Жечкова“, а 15 са изпратени за обучение в други
затвори. Провежда се групова работа „Придобиване на знания и практически умения
в областта на озеленяването и цветарството“.
Започнало е функционирането на клуб „Здраве и Спорт“, който организира
турнири по различни видове спорт, ежемесечно. Наблюдава се активно участие на
лишените от свобода в организираните турнири канадска борба, футбол, волейбол и
силов трибой.
Затворът – гр. Бургас разполага с библиотека, чиято дейност е организирана
така, че всички лишени от свобода да имат достъп до нея. Тя разполага с
художествена, правна, религиозна литература от български и чужди автори.
В ЗООТ „Житарово" и ЗОЗТ „Дебелт“ също разполагат със собствена
библиотека, която обслужва интересите и помагат за осмисляне на свободното време
на лишените от свобода.
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Със заповед №ЧР-05-221/21.08.2019г. на министъра на правосъдието е
утвърдено длъжностното щатно разписание на Затвора – гр. Бургас I-ва категория 353,5 бр. Половината щатна бройка е за длъжността „свещеник-ефимерий“.
Към 31.12.2019г. вакантни са общо 51 щатни бройки.
През 2019г. са сключени граждански договора за длъжността „Лекар дентална
медицина“ – 1 и за длъжността „Директор на медицински център“ – 1.

Трудова заетост
В Затвора – гр. Бургас за 2019 година има издадени 116 заповеди на основание
чл. 35 и чл. 46 от ППЗИНЗС. Съгласно утвърдения списък за длъжностите на лишени
от свобода заети в обслужващата и комунално - битова дейност със заповед на
Министъра на правосъдието № ЧР – 05-322/31.12.2018г. има 89 работни места. От
тях заети средно за годината са били 70. За 2019 година средно списъчния брой на
заетите в трудова дейност лишени от свобода е 147, като от тях 52 лишени от свобода
са от корпуса на затвора, 35 лишени от свобода от ЗООТ „Строител“, 32 лишени от
свобода от ЗООТ „Житарово“, 34 лишени от свобода от ЗОЗТ „Дебелт“. За 2019
година на основание чл. 166, ал. 2 от ППЗИНЗС има издадени общо 410 заповеди за
назначаване на работа на л. св., като от тях за корпуса на затвора – 116 заповеди, за
ЗООТ „Строител“ – 130 заповеди, за ЗООТ „Житарово“ – 84 заповеди и за ЗОЗТ
„Дебелт“ – 80 заповеди. През годината средно списъчният брой л. св. полагащи
доброволен неплатен труд на основание чл. 80 от ЗИНЗС е 189, а броят на л. св.
заявили желание да бъдат ученици е 104. На основание чл. 79, ал. 2 от ЗИНС са
работили 45 л.св., на основание чл. 79, ал. 3 от ЗИНЗС са работили 117 л. св., за
годината. За всяка работа, извън тази, която се извършва по реда на дежурството,
лишените от свобода получават възнаграждение, с изключение на доброволния
неплатен труд съгласно заповед № ЛС-04-1373/23.08.2017г. на Министъра на
правосъдието.

Правен статус на лишените от свобода
Промяната в правното положение на лишените от свобода, съгласно
гарантираните от ЗИНЗС възможности се осъществява от работна група от експертни
лица, пряко ангажирани със социалната работа, режимни изисквания и
психологически статус на лишените от свобода, които изготвят и предоставят
становища преди всяко произнасяне от началника на затвора.
В затвора – гр. Бургас е създаден модел за работа с подадените молби или
предложения за замяна на режим, преместване в затворническо общежитие от открит
тип, и молби за условно предсрочно освобождаване. Със заповед на началника на
затвора е създадена вътрешна комисия, председателствана от него. Комисията
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заседава два пъти месечно, и има за цел да подпомогне дейността на началника на
затвора при вземането му на решение по подадената молба или предложение.
Всяка една подадена молба или предложение за условно предсрочно
освобождаване се изпраща в Окръжен съд – гр. Бургас придружена със становище.
През 2019г. са проведени 81 съдебни заседания за условно предсрочно
освобождаване пред ОС - Бургас. 39 лишени от свобода за освободени условно
предсрочно с определение на окръжния съд. Направени са 12 предложения от
началника на затвора до ОС – Бургас за УПО. От тях 10 предложения са уважени.
Подадени са 69 молби от лишени от свобода до ОС - Бургас за УПО. Пет молби са
оттеглени от лишените от свобода в съдебно заседание, 29 молби са уважени и
лицата са освободени условно предсрочно, а 35 са молбите, които не са били
уважени. На 26 лица са освободени условно предсрочно с наложени пробационни
мерки.
През 2019г. са издадени общо 265 заповеди за замяна на режима в по-лек,
замяна на режима в по-тежък и прекатегоризиране в затворническо общежитие от
открит тип. На 125 лишени от свобода е заменен режима в следващия по-лек, на 2
лишени от свобода е заменен режима в тежък, в рамките на първоначално
определения от съда. На 47 лишени от свобода типа на затворническото заведение е
променен от затворническо заведение от закрит тип в затворническо заведение от
открит тип. На 4 лица изтърпяващи наказание при първоначално определен от съда
,,Специален“ режим са издадени заповеди за потвърждаване на постановения режим.
През 2019г. за подчертана дисциплинираност, значителни трудови постижения
и други положителни прояви са наградени 1140 лишени от свобода, на основание
чл.98, ал.1 от ЗИНЗС, а са наложени наказания на 559 лишени от свобода.
През 2019г. са изготвени 21 броя справки за помилване, но през тази година
няма лишени от свобода от Затвора – гр. Бургас, които да са помилвани с указ на
Вицепрезидента на Република България.

2. ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ОТКРИТ ТИП „СТРОИТЕЛ“
В деня на посещението бяха настанени 72 лишени от свобода, като капацитетът
на общежитието е запълнен. 53 лица бяха изведени на работа, като основни
направления на трудова ангажираност са: отдаване на труд на фирми, обслужваща
дейност, земеделско производство и др.
Състоянието на сградния фонд е явно влошено. Столовата се нуждае от
освежаване, а спалните помещения са малки и не отговарят на европейските
изисквания. Предвидено е това затворническо общежитие да бъда изцяло разрушено
и на негово място да бъде изградено ново, като по този начин ще бъде усвоен и
сегашния неизползваем сграден фонд.

3. ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ОТКРИТ ТИП „ЖИТАРОВО“
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Материално – битовите условия в ЗООТ „Житарово“ са значително подобрени
след последното посещение на НПМ през 2018г. Подменени са дограмата и вратите
на цялото общежитие. Банята е изцяло ремонтирана.
В спалните помещения има влага и мухъл и същите се нуждаят от ремонт. Броят
на настанените е 72, от които 50 бяха изведени на външни работни обекти.
В момента на посещението беше започнал ремонт на столовата.
Екипът на НПМ препоръчва на Главния директор на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ да бъде извършен ремонт на спалните помещения в
това затворническо общежитие.

4. ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКТИТ ТИП „ДЕБЕЛТ“
Затворническото общежитие е открито през 2017г., като до момента това е наймодерното пенитенциарно заведение от закрит тип. Капацитетът му е 450 лишени от
свобода. В деня на проверката бяха настанени 350 лица.
Има стая за среща с адвокат и място за провеждане на свиждане, позволяващо
спазване на необходимата дистанция. Има възможност за провеждане на онлайн
свиждане, което се извършва в присъствието на работник „социални дейности“. 90
лишени от свобода учат в СУ „Аргира Жечкова“.

5. АРЕСТ – БУРГАС
През месец март 2015г. е открит следственият арест, който действа на
територията на затвора – гр. Бургас. След месец август 2016г. арестът преминава на
административно подчинение на затвора.
Налични са 10 арестни помещения с 36 места за настаняване на обвиняеми и
подсъдими, които отговарят на европейските изисквания за място за задържане. В
деня на проверката имаше 52 задържани. Наблюдава се постоянна пренаселеност в
ареста, което е и причината да няма възможност за изолиране на лице за 14-дневна
карантина при задържането му за първи път.
При проверка на Регистъра за травматични случаи беше установено едно лице, с
констатирани наранявания след превеждането му от районно управление. Арестът
разполага с Регистър за употреба на сила и помощни средства, Регистър за спешни
случаи, Регистър за извежданията, както и със стая за провеждане на адвокатско
свиждане.

Противоепидемичен режим
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Към момента в затвора – гр. Бургас няма регистрирани случаи на задържани и л.
св. с корона вирусна инфекция. Въведени са противоепидемични мерки, но те не се
спазват стриктно.
При проверката в ареста, нямаше свободни килии за настаняване на
новозадържани, за провеждане на 14-дневен карантинен период, като част от
противоепидемичните мерки разписани от ГДИН. Само в ЗОЗТ „Дебелт“ и в ЗООТ
„Житарово“ на екипа на НПМ беше измерена телесната температура при влизане за
проверка. Личните предпазни маски не се ползват от всички служители. При
свижданията на л. св. са създадени условия за спазване на противопидемичния режим
и се извършва редовна дезинфекция.
НПМ препоръчва стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки и
системен контрол от страна на ГДИН.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА
В Mедицинския център (МЦ) на затвора работят: служебно определен ОПЛ (за
всички л. св. в корпуса, общежитията и ареста) с работно време: вторник и четвъртък
от 7:30 до 10:00 ч.; медицински фелдшер, който посещава всеки вторник и ЗООТ
„Житарово“ и една медицинска сестра. Трайно незаета остава една щатна бройка
лекар – управител на МЦ.
В ЗОЗТ „Дебелт“ има медицински кабинет обезпечен с медицински фелдшер и
медицинска сестра. Л. св. от ЗООТ „Строител“ (който е в непосредствена близост до
затвора) се извеждат в медицинския център на затвора. В медицинския център
функционира стоматологичен кабинет. По график се приемат л. св. от корпуса и от
общежитията към затвора. На задържаните в ареста (който се помещава в затвора) се
осигурява медицина помощ от специалистите на затвора.
Към МЦ има стационар, който разполага с две килии. Едната от тях е с лоши
хигиенно – битови условия (мръсни стени, олющена мазилка, амортезирани легла и
шкафчета. ( снимка )). В тази килия, въпреки че другата е свободна, беше настанен л.
св. изписан преди ден от болница с Мозъчно-съдова болест, състояние след
продължителна кома. Л. св. е на легло, адекватен е за време и място, не може да се
изправя и да се обслужва. Подпомаган е от л. св. санитар. За този лишен от свобода е
започнала процедура за прекъсване изпълнение на наказанието по чл.447, т.3 от
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
Проверката отново показа, че санитарният възел в МЦ все още не е пригоден за
ползване от лишени от свобода в тежко състояние или с увреждания.
НПМ препоръчва извършване на ремонт в стационара на медицинския център и
оборудване на санитарния възел с аксесоари и за л.св. с увреждания.
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В медицинския център и медицинския кабинет на ЗООТ „Дебелт“ се води
изискуемата медицинска документация. Прави впечатление, че информацията от
първичните прегледи на задържаните е оскъдна и се констатира случай на л. св. с
дългогодишно хронично заболяване, което не е отражено при постъпване, но
впоследствие е довело до болнично лечение. Първичните прегледи се извършват от
медицинския фелдшер.
При проведени интервюта в корпуса на затвора л. св. с хронично заболяване
Дископатия и дискови хернии в лумбалния дял на гръбначнич стълб в момента се
оплака от болки в кръста, трудно се изправя и не може да стои продължително време
прав. Иска да бъде освободен от сутрешна проверка. Извеждан е за болнично лечение
в СБАЛЛС към затвора София. Консултиран е с неврохирург, който е дал мнение за
планова операция. Направени са му изследвания ЯМР и ЕМГ. НПМ препоръча да се
информира л. св. за необходимостта от оперативно лечение и ако той не желае да се
представи на Специализирана неврологична ЛКК за отпускане на помощно средство
за предвижване.
При другите интервюта с л. св. в корпуса и ЗООТ „Строител“ не постъпиха
съществени оплаквания от медицинската помощ.
При проведените интервюта в ЗОЗТ „Дебелт“ постъпиха оплаквания от
недостатъчна медицинска грижа. При един л. св. се констатира, че през м. февруари
2020г. след направена консултация е плануван за оперативно лечение на дерматоидна
киста. До настоящия момент не е плануван за извеждане.
При друг л. св. с хронично сърдечно-съдово заболяване е направена една
консултация с кардиолог през 2018 г., при неговото постъпване, и от тогава не е
изваждан за консултация, въпреки настояването му пред медицинския фелдшер, че
това лечение вече не му помага. При извършена проверка беше констатирано, че
оплакванията на л. св. са основателни. НПМ препоръча своевременно да се
предприемат действия за извеждане на тези л. св. за специализирана медицинска
помощ.
За подобряване на медицинското обслужване на л. св. НПМ препоръчва веднъж
седмично ОПЛ да работи в ЗОЗТ „Дебелт“, като за целта се изиска от НЗОК
увеличаване на определеното работното време за обслужване на л. св.
НПМ препоръчва на ОПЛ и администрацията на затвора да привлекат
медицински специалисти за извършване на периодични консултации в затвора практика на повечето затвори в страната.
При проведените интервюта в ЗООТ „Житарово“ не постъпиха оплаквания за
оказваната медицинската грижа.

II.

МЕСТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
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1. Vто районно управление „Полиция“ – гр. Бургас
На територията на град Бургас действат четири районни управления
„Полиция“. Единствено в Vто РУ е изградено помещение за 24-часово задържане.
Налице са четири помещения за задържане, но само две от тях се използват по
предназначение, тъй като останалите са използвани за склад. Има обособено
помещение за задържане на жени, както и стая за провеждане на адвокатско
свиждане.
Максималният брои лица, които могат да бъдат настанени в една килия,
съобразно изискуемата жилищна площ е четири. Има осигурен постелъчен инвертар,
който се предоставя при задържане на лице.
Светлината в проверените помещения не отговаря на изискванията за
предоставяна дневна светлина, тъй като прозорците са матови. Същата се осигурява
само посредством изкуствено осветление. Има възможност помещенията да бъдат
проветрявани.
При проверка в книгата за задържани лица беше установено, че общият брои
от началото на годината е 825, а по данни на служителите около 1000 лица се
задържат годишно.
НПМ препоръчва на министъра на вътрешните работи да бъде осигурена
възможност за предоставяне на дневна светлина в помещенията за 24-часово
задържане.

МЕДИЦИНСКО
ЗАДЪРЖАНЕ

ОБСЛУЖВАНЕ

В

МЕСТАТА

ЗА

24-ЧАСОВО

Към мястото за задържане по щат работи един медицински фелдшер с работно
време от 8 до 17 ч. През останалото време се полза Център за спешна медицинска
помощ (ЦСМП). Обособен е медицински кабинет. В деня на проверката имаше един
задържан. В момента той бе във възбудно–агресивно състояние, отказал е
медицински преглед. Съобразно разпоредбата на чл.21, ал.1 от Инструкция №1821з78 от 2015г. за реда за осъществяване на задържане, оборудване на помещенията на
задържани лица и реда в тях в министерството на вътрешните работи, медицинският
специалист е преценил, че може да бъде задържан за 24 часа.
Лица се задържат след медицинска преценка.
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НАЦИОНАЛНИЯТ ПРЕВАНТИВЕН МЕХАНИЗЪМ ПРЕПОРЪЧВА:

1. На министъра на вътрешните работи
- да бъде осигурена възможност за предоставяне на дневна светлина в

помещенията за 24-часово задържане в Vто РУП към ОДМВР – гр. Бургас.

2. На Главния Директор на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“:

- да проведе необходимите консултации, ако е необходимо да бъде обменен
опит и с дирекция „Миграция“ към МВР и във възможно най-близко време да
уведоми омбудсмана на Република България за мерките, които ще бъдат предприети
относно справянето с дългогодишния проблем с хлебарките и дървениците в местата
за лишаване от свобода, включително и входящият контрол за недопускане на ново
заразяване с паразити;
- да осъществява периодичен контрол на място върху местата за лишаване от
свобода относно спазването на противоепидемичните мерки;
- да бъде извършен ремонт в стационара на медицинския център и оборудване
на санитарния възел с аксесоари и за л.св. с увреждания;
- да бъде извършен ремонт на спалните помещения в ЗООТ „Житарово“.
3. На началника на Затвора – гр. Бургас:

- да бъде изискано от НЗОК увеличаване на седмичните посещения в затвора на
служебно определения общопрактикуващ лекар и веднъж седмично ОПЛ да работи в
ЗОЗТ „Дебелт“;
- да бъдат привлечени медицински специалисти за извършване на периодични
консултации в затвора - практика на повечето затвори в страната.

СИЛВИЯ
СЛАВЕВА
–
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА И
СТАРШИ
ЕКСПЕРТ
В
ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН
ПРЕВАНТИВЕН МЕХАНИЗЪМ И
ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ
НА ЧОВЕКА“
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