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„Лишаването от свобода на жените отразява 
положението на жените в обществото, където 
те са ограничени в рамките на системата, 
проектирана, построена и управлявана основно 
от мъже за други мъже …“1
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Досега въпросът за положението на 
изтърпяващите наказание „лишаване от сво-
бода” жени е попадал в предмета на изслед-
ване на други четири мащабни проучвания 
на БХК – „Правата на човека в българските 
затвори“2, „Дисциплинарната практика в 
местата за лишаване от свобода“3, „Затво-
рите в България: Изследване на системата 
на местата за лишаване от свобода“4 и „До-
животният затвор без замяна – нечовешко 
и унизително третиране“5. Докладът „Деца, 
лишени от свобода в България: Между на-
следството и реформата“6 на БХК от 2014 
г. отразява ситуацията на непълнолетните 
момичета, изтърпяващи наказание в Попра-
вителния дом към затвора в Сливен. Насто-
ящото проучване е първата публикация на 
организацията, която се фокусира изцяло 
върху специфичните проблеми и нужди на 
лишените от свобода пълнолетни жени.

Поради по-малкия си брой в сравнение 
с мъжете в местата за лишаване от свобода 
и поради принципната си уязвимост, жените 
в пенитенциарната система в България са не-
глижирани и в много отношения са жертва на 
институционална дискриминация. Уредбата, 
която сега действащият Закон за изпълнение 
на наказанията и задържането под стража 
(ЗИНЗС)7 посвещава на жените, бременност-
та, раждането и отглеждането на деца в за-
творите се изчерпва с около десет норма-
тивни текста, което е крайно недостатъчно, 
а самите текстове са стари, като преповтарят 
почти дословно разпоредбите на отменения 
Закон за изпълнение на наказанията от 1969 г. 
В регулацията на изпълнението на наказани-
ето „лишаване от свобода” отсъства необхо-

Настоящият доклад е естествено продължение на многогодишната дей-
ност на Българския хелзинкски комитет (БХК), посветена на защита пра-
вата на лишените от свобода . От 1994 г . насам БХК осъществява незави-
сим и периодичен мониторинг на затворите, като освен посещения на 
място, организацията получава и обработва множество жалби, сигнали и 
оплаквания от затворници . 

УвоД

димата джендър-специфика, а неутралните 
на пръв поглед законови текстове не раз-
познават различните потребности на за-
творничките – биологични, здравословни, 
психологически, образователни, трудови, 
социални и други. Това обуславя неравното 
третиране на жените в системата, огранича-
ва шансовете им за успешна реинтеграция 
след напускане на затвора и допуска прак-
тики, които представляват унизително и не-
човешко третиране спрямо тях.

Докладът „Жените в затвора” отделя 
особено внимание върху правото на семе-
ен живот, бременността, раждането и от-
глеждането на деца в единствения женски 
затвор в България. Това са сфери, в които 
лишаването от свобода се отразява изклю-
чително неблагоприятно на осъдените, и 
в които трябва да се предприемат целена-
сочени мерки за нормализиране на ситуа-
цията. Също така изследването предоставя 
информация и анализ и върху други аспе-
кти от живота в затвора, като материални 
условия, здраве и медицинска грижа, обис-
ки, без претенция за изчерпателност на от-
носимите теми.

С цел преодоляване на идентифици-
рани проблеми и синхронизиране на пени-
тенциарните законодателство и практики 
със съвременните стандарти, изследването 
отправя съответните препоръки.

Изследването се базира върху реди-
ца международни стандарти, които засягат 
проблемите, включени в доклада, и осигу-
ряват рамката, към която властите трябва 
да се придържат, за да се гарантират права-
та на лишените от свобода жени. Освен ос-

http://www.bghelsinki.org
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новните документи – ревизираните през 2015 
г. Минимални стандарти на ООН за трети-
ране на лишените от свобода (Правилата 
на Мандела)8 и Европейските правила за за-
творите от 2006 г.9, докладът взема пред-
вид и специалните стандарти и препоръки за 
лишаването от свобода на жени: Правилата 
на ООН за отношението към лишените от 
свобода жени и мерките, които не са свърза-
ни с лишаване от свобода, по отношение на 
жените-нарушителки (Правилата от Бан-
кок);10 Стандартите по отношение на лише-
ните от свобода жени на Европейския коми-
тет за предотвратяване на изтезанията и 
нечовешкото или унизително отнасяне или 

БХК осъществява мониторинг в местата 
за лишаване от свобода на базата на спора-
зумение с Министерство на правосъдието, 
което позволява неоповестени посещения и 
разговори насаме със затворници. За целите 
на проучването БХК проведе две двудневни 
посещения в затвора в Сливен – между 23-24 
юли и 26-27 август 2015 г., като бяха напра-
вени над 35 интервюта с лишени от свобода 
жени с различен социален, здравен и етниче-
ски статус, различни националност и режим 
на изтърпяване на наказанието. Особено вни-
мание бе обърнато на положението на бре-
менните жени, жените, родили по време на 
изтърпяване на наказанието, и жените, наста-
нени с деца в яслата към затвора. Интервю-
ирани бяха още началникът на затвора, соци-
ални работнички и служители в медицинския 
център. На 27 юли 2015 г. изследователите на 

МетоДолоГия

наказание,11 Препоръката на Парламентар-
ната асамблея на Съвета на Европа от 2000 
г. относно майките и бебетата в затвора;12 
Резолюцията на Европейския парламент от 
13 март 2008 г. относно положението на 
жените в затвора и въздействието, което 
има лишаването от свобода на родителите 
върху социалния и семейния живот;13 Декла-
рацията от Киев на Световната здравна 
организация за здравето на лишените от 
свобода жени;14 параграфи 47-51 от Общата 
препоръка на Комитета на ООН за премах-
ване на дискриминацията срещу жените за 
достъпа на жените до правосъдие15, и други.

БХК посетиха и затвора за мъже в Пазарджик, 
където интервюираха 12 лишени от свобода 
мъже, ръководния персонал на затвора и со-
циална инспекторка. Целта на посещението 
бе да се очертаят сходствата и различията в 
третирането на мъжете и жените в пенитен-
циарната система.

В допълнение към събраните на терен 
данни, изследователите на БХК отправиха за-
явления за достъп до обществена информа-
ция до Министерство на правосъдието, Глав-
на дирекция „Изпълнение на наказанията“ 
(ГДИН) и Върховна касационна прокуратура. 
С тях бяха поискани статистически данни за 
лишените от свобода жени по различни по-
казатели, годишни доклади за дейността на 
затвора в Сливен и др. Направен бе и преглед 
на водещата българска и чуждестранна лите-
ратура, посветена на проблематиката.

http://www.bghelsinki.org
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Затворът в Сливен е единственият за-
твор за жени в България. Създаден е през 
1962 г., като до 1982 г. жените са изтърпявали 
краткосрочни наказания и в специално обо-
собени крила към мъжките затвори в цялата 
страна. Днес затворът в Сливен се състои от 
корпус с капацитет 274 места, затворническо 
общежитие от открит тип (ЗООТ) „Сливен” 
с капацитет 34 места и ЗООТ „Рамануша” с 
капацитет 54 места. Формално към затвора 
е предвидено съществуването на поправи-
телен дом за непълнолетни момичета с ка-
пацитет 35 места, но поради традиционната 
липса на изтърпяващи наказание „лишаване 
от свобода” момичета, материалната му база 
се ползва за нуждите на ЗООТ „Сливен”.16 В 
корпуса на затвора са обособени още ясла за 
отглеждане на деца до една година и средно 
общообразователно училище. Освен с нало-

жено наказание „лишаване от свобода”, в кор-
пуса на затвора се настаняват и обвиняеми и 
подсъдими с мярка „задържане под стража” 
и жени, изтърпяващи наказания „доживотен 
затвор” и „доживотен затвор без замяна”.

Жените съставляват малък дял от об-
щия брой затворници в България – около 
3-4%. Съгласно справка от 1 май 2015 г., око-
ло 82% от тях са попаднали в затвора за 
ненасилствени престъпления, спрямо 18%, 
които са осъдени за престъпления срещу ли-
чността. Към тази дата най-много осъдителни 
присъди са наложени за кражби и грабежи – 
около 50% от общия брой. Тези престъпления 
са пряко свързани със състоянието на крайна 
бедност и социална изолация, в което се на-
мират мнозинството от жените, преди да по-
паднат затвора.
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чността (убийства, опити за 
убийства, телесни повреди)

 Общоопасни престъпления (вкл. против 
транспорта, свързани с наркотични средства)

Престъпления против дейността 
на държавни органи и обществени 
организации и лица, изпълняващи 
публични функции (незаконно  
преминаване на граница, подкуп)

Документни 
престъпления

Престъпления против реда  
и общественото спокойствие 
(вкл. хулиганство)

фиГУра № 1 Сведение за изтърпяващите наказание „лишаване от свобода” в затвора в 
гр. Сливен към 1 май 2015 г. по видове престъпления. 
Източник: Министерство на правосъдието
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Броят на пенитенциарните рециди-
вистки (жени, попаднали в затвора за втори 
или следващ път) също е нисък. Към 1 юни  
2015 г. техният дял е 29% от всички осъдени, 
докато при мъжете към тази дата процентът е 
почти двойно по-висок – 54%. През 2014 г. се 
отчита, че около 1/3 от настанените в затвора 
в Сливен са включени във формален образо-
вателен процес. Към момента на провеждане 
на изследването жените в затвора, майки на 
деца до 18 год., са повече от 40%.

От представената по-долу справка е 
видно, че през последните четири години 
броят на новопостъпващите осъдени и сред-
носписъчният брой на затворничките по го-
дини остават почти непроменени величини 
(Таблица № 1).

Към средата на 2015 г. жените, изтърпя-
ващи наказание „доживотен затвор”, са чети-
ри, като една от тях е изолирана в постоянно 
заключена самостоятелна килия в условията 
на специален режим, без право на участие в 
колективни мероприятия. Другите три жени 
са интегрирани в общи помещения в група на 
лишени от свобода на строг режим.

Справката за произшествия с висок 
риск в затвора в Сливен недвусмислено 
показва, че лишените от свобода жени не 
представляват заплаха за институционал-
ната сигурност. За периода 2010-2013 г. не е 
регистриран нито един случай на бягство от 
затвора или затворническото общежитие, на 
отклонение от неохраняем външен работен 
обект или на посегателство върху служебни 
лица от страна на лишени от свобода жени.17

източник: БХК
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таБлица № 2 Справка за произшествията с висок риск в затвора в Сливен  
за периода 2010-2013 г. 
Източник: Затвора в Сливен

Справка за 
произшествия с 
висок риск

2010 2011 2012 2013

Бягство от
затвора или
затворническото
общежитие

0 0 0 0

отклонение от
неохраняем
външен работен
обект

0 0 0 0

Посегателство
върху служебни
лица

0 0 0 0

незавръщане от
отпуск

1 1 0 0

незавръщане от
прекъсване

1 3 1 1

таБлица № 1 Динамика на лишените от свобода в затвора в Сливен за периода 2011-2014 г. 
Източник: ГДИН

Година новопостъпили с влязла в 
сила присъда

новопостъпили с мярка 
за неотклонение „задър-
жане под стража“

Средносписъчен брой на 
лишени от свобода жени

2011 125 134 253

2012 138 133 250

2013 118 80 244

2014 123 89 253

http://www.bghelsinki.org
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 Жените и някои принципи 
на пенитенциарната система

В основата на българското пенитен-
циарно право стои принципът на прогре-
сивната система на изпълнение на наказа-
нията. Най-общо той гарантира възможности 
за облекчаване на режима и условията на 
изтърпяване на наложеното наказание, съо-
бразно поведението на осъденото лице. Ро-
лята на прогресивната система се обяснява 
по следния начин:

„Чрез прогресивната система се пре-
махва чувството за предопределеност и 
безперспективност, водещи до постепен-
на деградация на личността и невъзмож-
ност за социална интеграция след освобож- 
даването“.18

В затвора в Сливен обаче този прин-
цип не намира особено приложение. Движе- 
нието на жените през прогресивната систе-
ма – замяна на режима с по-лек, преместване 
в затворническо общежитие от открит тип, 
предсрочно освобождаване, е сведено до 
минимум. Повечето жени напускат затвора в 
условията на режима, първоначално опреде-
лен им от съда. През 2014 г. режимът на едва 
5% от рецидивистките е заменен със следва-
щия по-лек, като според ръководството на 
затвора този процент е „приемлив, имайки 
предвид обремененото съдебно минало и 
поведенческите характеристики на тази кате-
гория осъдени“.19 Към 23 юли 2015 г., броят на 
жените, изтърпяващи наказанието си при лек 
режим е само 11 от общо 225 осъдени.

Институтът на предсрочно условното 
освобождаване (ПУО), чието приложение на 
практика е обусловено от замяна на режима 
с най-лекия, също не се използва ефективно. 
През 2014 г., Комисията по изпълнение на на-
казанията към затвора в Сливен е предложи-
ла за освобождаване едва 2% (11) от всички 
формално придобили право на ПУО (453). На 
база всички затвори в страната, това е най-
ниският процент предсрочно освободени, 
независимо че делът на жените рецидивистки 
и осъждани за тежки насилствени престъпле-
ния е далеч по-малък от този при мъжете.

Проблемът с нефункциониращата про-
гресивна система се корени в неясно дефи-
нирани законови предпоставки и твърде 
широкото усмотрение на затворническата 
администрация по въпросите за нейното 

прилагане. Очакваните резултати от про-
цеса на поправяне на жените са несъмнено 
по-високи от тези на мъжете – отражение 
на патриархалните норми, които изискват от 
жената по-голямо подчинение и дисциплина. 
Няколко интервюирани от БХК жени споде-
лят, че не получават нито награда, нито смяна 
на режима, нито предсрочно освобождаване, 
в резултат на това, че се оплакват до външ-
ни институции, водят дела или по друг начин 
се опитват да защитят правата си в затвора. 
От значение за по-неблагоприятното трети-
ране на жените са и следните обстоятелства: 
бедност, значителна отдалеченост от обичай-
ната социална среда и отсъствие на външна 
подкрепа. Не на последно място, липсата на 
ситуация на пренаселеност в женския затвор 
позволява на ръководството да не прилага 
прогресивната система на изпълнение на на-
казанията и да не се стреми към по-ранното 
освобождаване на осъдени жени.

Други два принципа, дефинирани в ев-
ропейските правила за затворите и възприе-
ти от съвременното развито пенитенциарно 
право, са тези на нормализацията20 и реин-
теграцията21. Принципът на нормализацията 
изисква организация на живота в затворите 
по начин, който да се доближава максимал-
но до положителните аспекти на живота на 
свобода.22 Той следва да бъде разглеждан на 
две нива – индивидуално, в смисъл на при-
емане на затворниците не само в качество-
то им на осъдени лица, но и в другите им 
присъщи роли – на граждани, на родители, 
на съпрузи; и на колективно ниво, в смисъл 
на предоставяне на услуги на лишените от 
свобода, които да са максимално близки по 
същност и качество до услугите, съществува-
щи в общността.23 Този принцип не е изрич-
но припознат от българското пенитенциарно 
право, но в женския затвор в Сливен свърза-
ни с него се явяват например възможностите 
за удължено свиждане в специално обосо-
бена за целта постройка, за раждане в бол-
ница в общността, за отглеждане на деца в 
яслата към затвора (на индивидуално ниво), 
за участие в училищното образование (на 
колективно ниво). Далеч повече обаче са ас-
пектите, в които режимът на изтърпяване на 
наказанието „лишаване от свобода” от жени 
се отклонява от принципа на нормализация-
та. Такива отклонения са съществуването на 
единствен женски затвор, невъзможността за 
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упражняване на основни родителски права, 
изключването от системата на социалното 
подпомагане на майките-затворнички, неоси-
гуряването на достъп до външни медицински и  
други услуги.

Принципът на реинтеграцията изисква 
лишаването от свобода да се управлява по 
такъв начин, че да улеснява реинтеграцията 
на осъдените в едно свободно общество.24 
Неговото съблюдаване се постига най-вече 
чрез осигуряване на доброто физическо и 
психическо здраве на лишените от свобода 

и гарантиране на възможности за участие 
в различни обучителни, квалификацион-
ни, трудови дейности и контакти с външния 
свят.25 Шансовете за успешна реинтеграция 
на жените са изначално компрометирани от 
съществуването на едно-единствено заведе-
ние за изтърпяване на наказание „лишаване 
от свобода” и липсата на механизми, ком-
пенсиращи отдалечеността от семействата и 
обичайната социална среда. Грижата за пси-
хичното здраве на жените в затвора също не 
е приоритет.

http://www.bghelsinki.org
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съпругът изтърпява присъдата си в затвора в 
Плевен, а съпругата му е приведена в един-
ствения женски затвор, на 240 км от дома 
им. Докато мъжът има регулярни посеще-
ния от близки и роднини (по две посещения  
месечно), за година и половина престой в 
затвора осъдената жена е имала само две 
свиждания.

Големите разстояния от затвора до 
дома оскъпяват и затрудняват също така 
ползването на домашните отпуски. Лишена 
от свобода на лек режим разказва, че за да 
се прибере у дома по време на полагащия ѝ 
се всеки месец двудневен отпуск, има на раз-
положение само един автобус на ден, а пъту-
ването отнема четири часа в едната посока. 
Разходите за транспорт се покриват от самата 
нея, като освен 50 лв. за автобусни билети, тя 
заплаща и превоз с такси от затвора до ав-
тогарата и обратно, поради липса на удобен 
градски транспорт.

1.2. отношения между  
майки, лишени от свобода, 
и техните деца

Влизането в затвора на жени неиз-
бежно води до раздяла между майки и деца. 
Раздялата е особено мъчителна и има тежки 
последствия както за лишените от свобода, 
така и за децата, които остават навън. Всички 
майки, с които БХК разговаря за целите на из-
следването, споделиха, че най-тежката страна 
на лишаването им от свобода е откъсването 
от децата им и невъзможността да полагат 
грижи за тях, да поддържат редовен контакт 
с дъщерите и синовете си, и да участват по 
какъвто и да е начин в живота им.

Освен чисто физическото отделяне, 
има редица други фактори, които допринасят 
за уязвимостта на връзката между майка, ли-
шена от свобода, и децата ѝ. В много случаи 
до момента на задържането затворничките 
са отглеждали сами децата си. От лишените 
от свобода 255 жени в сливенския затвор към 
23 юли 2015 г., 93 са майки на деца до 18 го-
дини, 33% от тях са и самотни майки. Висо-
кият дял самотни майки в затвора е и отра-

1.1. Местоположение на затвора

България е сред единиците държави в 
Европейския съюз, които разполагат само с 
едно пенитенциарно заведение за изпълне-
ние на наказанията „лишаване от свобода”, 
„доживотен затвор” и „доживотен затвор без 
замяна” по отношение на жени. Въпреки че 
по този показател не сме изключение, след-
ва да се отбележи, че останалите държави в 
списъка – Малта, Люксембург, Кипър, Есто-
ния, териториално са несравнимо по-малки 
от България. Същевременно в страната ни са 
разкрити 11 затвора за мъже, което дава въз-
можност при разпределението на лишените 
от свобода мъже да се спазва в много по-голя-
ма степен законовият принцип настаняването 
да е „съобразно възможностите осъдените да 
изтърпяват наказанието в най-близкия до по-
стоянния им адрес затвор или поправителен 
дом“.26 Това обстоятелство е най-отявленият 
и неоспорим признак на полова дискримина-
ция спрямо жените в българската система на 
местата за лишаване от свобода.

Предвид по-малкия брой осъждани на 
лишаване от свобода жени, съществуването 
на единствен женски затвор се определя от 
властите като целесъобразно и икономиче-
ски обосновано. Приоритизирайки интере-
сите на системата обаче се игнорират целите 
на наказанието и, най-вече, възможността за 
реинтеграция на осъдените. Наличието само 
на един затвор за жени е и пречка за упраж-
няване правото на семеен живот на лишените 
от свобода, техните деца и значими близки. 
Отдалечеността на затвора и трудните транс-
портни връзки от редица краища на България 
правят пътуването сложно за организиране, 
времеемко, скъпо, и в много случаи – невъз-
можно. БХК получи редица оплаквания в тази 
връзка. Интервюираните жени споделиха, че 
не са посещавани от роднините си именно 
поради отдалечеността на затвора и факта, 
че предпочитат близките им да изразходват 
предвидените за път средства за покриване 
на други семейни нужди. В документиран от 
БХК случай жена от Плевен е осъдена заедно 
със съпруга си за кражба. На двамата е нало-
жено наказание „лишаване от свобода”, като 

1. КонтаКти С външния Свят
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или приемна грижа. БХК разговаря със за-
творничка, която ражда по време на изтър-
пяване на наказанието си и полага грижи за 
бебето си в яслата към затвора в рамките на 
максимално допустимия от закона срок – до 
навършване на една година на детето, след 
което детето е настанено в приемно семей-
ство. Въпреки че за приемната грижа в случая 
е подбрано семейство от Сливен, през след-
ващите 4 месеца не се организира нито едно 
свиждане и контактът между майката и дете-
то се прекъсва. Друга жена споделя, че нас-
коро е информирана с писмо от социалните 
служби, че две от децата ѝ са настанени при 
приемни семейства без нейно знание и учас-
тие в процедурата по настаняване. На прак-
тика външните на затвора социални служби 
не полагат достатъчно усилия, за да гаранти-
рат участието на майката при вземането на 
важни решения за живота на децата и упраж-
няването на родителските права.

жение на положението на жените в страната, 
където според официалната статистика 80% 
от самотните родители с непълнолетни деца  
са жени.27

Устойчивите сексистки модели и сте-
реотипи в българското общество отреждат 
първостепенна роля на жената при отглеж-
дането и възпитанието на децата, дори и в 
домакинствата, в които присъстват и бащина-
та, и майчината фигура. Освен това в много 
случаи бащите не са припознали децата си, и 
след влизане в затвора на жената те не могат 
да поемат автоматично грижата за тях.

В немалко случаи децата на лишените 
от свобода жени излизат от семейната среда 
и попадат в институция или друга алтерна-
тивна грижа, което допълнително накърнява 
интересите на децата и затруднява поддър-
жането на контакти между майка и дете (Вж. 
Таблица № 2). По време на изследването не 
се установи случай на осъществено свиждане 
между майка и дете, настанено в институция 

източник: БХК
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особени емоционални и психологически 
нужди и остават единствено в качеството си 
на лишени от свобода. Този подход не само 
причинява психическо страдание у затвор-
ничките, но и в огромна степен пречи на пос-
ледващата реинтеграция на жените.

     Препоръки

 ● Увеличаване броя и равномерно разпре-
деление върху територията на страната 
на местата за изтърпяване на наказанието 
лишаване от свобода на жени;

 ● Въвеждане на задължение за събиране на 
данни за децата на лишените от свобода 
лица – възраст, местонахождение, лице, 
полагащо грижа за тях и други, на база на 
които да се създават специални семей-
ни политики и да се улеснява семейното 
сближаване, когато това е в най-добър ин-
терес на детето;

 ● Създаване на финансов механизъм за под-
помагане на контактите между лишените 
от свобода и техните семейства (покрива-

В някои случаи, след като майката вле-
зе в затвора, децата ѝ остават при нейни по-
възрастни роднини, най-често баби, които 
са трудово неактивни и не могат да осигурят 
адекватна издръжка на внуците си. Докумен-
тирани са примери, в които след осъждане на 
майките им на децата се налага да започнат 
работа или са принудени да прекъснат обуче-
нието си. От своя страна държавата не осигу-
рява нито допълнителни финансови средства 
за отглеждане на деца, чиито родители са в 
затвора, нито специализирана социална и 
психологическа подкрепа за близките, изпъл-
няващи родителски функции.

Ефективното откъсване на майката от 
живота на децата ѝ води до тежко страда-
ние у самите жени. За да могат да преодолеят 
психологическата травма от раздялата, жени-
те трябва да бъдат проактивно подпомагани 
и подкрепяни от персонала на затвора и на-
сърчавани да поддържат връзка със своите 
дъщери и синове. Практиката обаче показва, 
че когато влязат в затвора, в очите на затвор-
ническите и националните власти жените 
загубват качеството си на майки, които имат 

таБлица № 3 Социална среда за отглеждане на децата на лишени от свобода жени в затвора 
в Сливен към 19 юли 2015 г. 
Източник: Затвора в Сливен

При бащите/ партньорите/ в обичайната семейна среда 120 деца

настаняване в семейство на роднини и близки 34 деца

настаняване в приемно семейство 7 деца

настаняване в специализирана институция 18 деца

осиновяване/ одъщеряване 6 деца

Друго 1 дете

оБщо 186 деца
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говори на език, различен от българския, било 
то и майчин, не се допускат. Липсата на ка-
квато и да е публична информация относно 
графика за провеждане на посещенията в за-
твора също затруднява посещенията.

     Препоръки

 ● Въвеждане на по-гъвкави правила за 
свиждания на лишените от свобода жени, 
като специално се предвиди възмож-
ност срещите с децата да се осъществя-
ват не само през уикендите, но и в друго 
удобно за децата и придружаващите ги  
лица време;

 ● Въвеждане на удълженото свиждане с де-
цата като право, а не възможност;

 ● Организиране на регулярни свиждания 
между родители и деца, които се отглеж-
дат в социални услуги, домове и при при-
емни родители;

 ● Публично оповестяване на информация 
за дните и правилата на провеждане на 
свижданията в затвора, чрез публикуване-
то им на електронната страница на ГДИН.

 1.4. телефонни разговори

Друг начин за поддържане на контак-
ти с външния свят е чрез телефонни разго-
вори и писмена комуникация. Системата на 
телефонни разговори в затвора позволява 
безконтролно подслушване, както и виде-
онаблюдение по време на разговор. Всички 
интервюирани от БХК жени споделиха, че 
са сигурни, че телефонните им разговори се 
подслушват. Част от жените споделиха още, 
че не се разрешава говоренето по телефо-
на на език, различен от българския, като 
разговорът се прекъсва от оператор, когато 
се установи този факт. Не на последно мяс-
то, телефонните разговори от затвора са в 
пъти по-скъпи от телефонните разговори в 
общността, а голяма част от затворничките 
не разполагат с никакви собствени средства 
поради бедност, както и поради липсата на 
достатъчно възможности за възмездна рабо-
та в затвора. Това допълнително затруднява 
и ограничава поддържането на контакти с 
деца, партньори и близки.

не на разходите за транспорт, нощувки), 
особено що се отнася до контактите меж-
ду майки и деца;

 ● Осигуряване на социална и психологиче-
ска подкрепа на децата, чиито родители са 
в затвора, и на лицата, които се грижат за 
тях, чрез мрежа от социални услуги;

 ● Гарантиране възможността за упражнява-
не на родителските права и задължения на 
лишените от свобода лица чрез активно-
то сътрудничество на социалните служби 
във и извън затвора, както и чрез предос-
тавяне на безплатна правна помощ на ли-
шените от свобода, особено в сферата на 
семейното право – родителски права, оси-
новяване, издръжка, развод, настаняване 
на деца извън семейството.

 ● Въвеждане на специално основание за 
предсрочно освобождаване на роди-
тели на деца на ниска възраст, за които 
няма кой да полага грижи, без да се из-
исква изтърпяване на определена част 
от наказанието и завършване на процеса  
на поправяне.

 1.3. Свиждания

Малкият брой лишени от свобода жени 
прави възможно свижданията в затвора да се 
провеждат всяка събота и неделя в помеще-
ние, позволяващо физически контакт. В това 
отношение режимът е по-благоприятен към 
жените спрямо положението в мъжките за-
твори, където свиждането се провежда два 
пъти месечно единствено през специална 
преграда. За децата, посещаващи затвора, 
има осигурени играчки, но цялостната атмос-
фера не предразполага към по-естествено 
и непосредствено общуване между деца и 
майки. Всички посещения се провеждат на 
закрито, без възможност за престой и зани-
мания с децата в двора на затвора.

По данни на ръководството на сливен-
ския затвор свиждането продължава 60 ми-
нути, като на седмица има средно около 40 
свиждания. Според интервюираните от БХК 
жени срещите са по-кратки, провеждат се за-
дължително в присъствието на служител на 
затвора, и невинаги се позволява физически 
контакт между лишените от свобода и посе-
тителите им. Някои жени се оплакват, че раз-
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кат затвора – при прекъсване и при наложена 
поощрителна мярка. Въпреки че те могат да 
имат различни цели, тук тези възможнос-
ти ще бъдат разгледани единствено през  
призмата на контактите със семейството и со-
циалното приобщаване.

1.5.1. Прекъсване на изпълнението на 
наказанието

Наказателно-процесуалният кодекс 
допуска прекъсване на изтърпяване на на-
казанието лишаване от свобода в няколко 
хипотези, включително при наличието на 
изключителни причини от семеен или об-
ществен характер – за срок не повече от три 
месеца.29 Освен необходимата специфична 
документация, обособяваща нуждата от пре-
късване, към молбата се прилага и справка 
за правното положение на лишената от сво-
бода, както и мнението на началника.30 При 
липса на обективни критерии за прилагане на 
института на прекъсването и възможност за 
съдебно обжалване на отказите, практиката 
е прокурорът да кредитира изцяло мнение-
то на затворническата администрация. БХК 
получи редица оплаквания, свързани с отка-
зи за прекъсване при наличие на изключи-
телни семейни обстоятелства, включително 
смърт на родител и тежка болест на малко 
дете. Конкретна информация относно отказа 
не се предоставя, което оставя у лишените от 
свобода чувство на произвол. Добра практи-
ка в затвора в Сливен е, че администрацията 
подкрепя молби за прекъсване на жени с цел 
участие във важни събития от живота на де-
цата им, а именно първия учебен ден на пър-
вокласници и абитуриентски балове.

     Препоръки

 ● Ефективно прилагане на възможността за 
прекъсване на изпълнението на наказани-
ята на лишените от свобода по семейни и 
други причини до възможно най-голяма 
степен, при съответното отчитане на рис-
ковите фактори, както и семейната ситуа-
ция на всяка затворничка. Разглеждането 
на искания за прекъсване да бъде съпро-
водено с гаранции за справедлив админи-
стративен процес.

     Препоръки

 ● Осигуряване на телефонни услуги в затво-
рите на цените, на които те се предлагат в 
условията на свобода;

 ● Въвеждането на нова система, която да не 
позволява безконтролно мониториране 
на телефонните разговори;

 ● Обезпечаване на възможност жените, 
които нямат финансови средства, да про-
веждат телефонни разговори с близките 
и семействата си за сметка на бюджета на 
затвора;

 ● Преустановяване на практиката телефон-
ни разговори, провеждани на език, разли-
чен от българския, да бъдат прекъсвани.

1.5. възможности за временно 
напускане на затвора

Възможностите за временно напускане 
на затвора принципно позволяват съчетаване 
на наказанието „лишаване от свобода” с из-
пълнението на други значими роли на осъде-
ните лица и са важен елемент от процеса на 
реинтеграцията на осъдените. Комитетът на 
министрите на Съвета на Европа препоръчва 
властите да позволяват такова временно на-
пускане до възможно най-голяма степен, въз-
можно най-често и за най-дълъг период по 
медицински, образователни, професионални, 
семейни и други социални причини, вземайки 
предвид различни фактори като: 1) природа-
та и сериозността на извършеното престъп-
ление, дължината на постановената присъда 
и вече изтърпяното наказание; 2) личност-
та и поведението на лишените от свобода и  
риска, ако има такъв, който затворничката би 
представлявала за обществото; 3) семейния 
и социалния статус на лишената от свобода, 
който статус може да се е променил по вре-
ме на лишаването от свобода и 4) целта на 
напускането и неговата продължителност.28 
Всеки отказ следва да бъде мотивиран, като 
лишените от свобода трябва да бъдат ин-
формирани до възможно най-голяма степен 
относно причините за този отказ. Българско-
то законодателство познава две правни въз-
можности осъдени лица временно да напус-
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дат награждавани с повечето от изброените 
по-горе награди.

Таблица № 4 показва броя на дадените 
от началството на затвора различни награди 
по години.

Удълженото свиждане в Сливен се про-
вежда в отделна малка къща, която е под-
ходящо обзаведена и снабдена със спалня, 
кухня, баня и двор, където жените могат да 
прекарват време насаме с децата и близките 
си. Удължените свиждания между партньори 
могат да имат и интимен характер. Наградите 
домашен отпуск се дават най-често в периода 
на новогодишните и великденските празници.

Поощренията са част от прогресивна-
та система на изтърпяване на наказанията. 
Като такава те зависят от оценката на пове-
дението на лишените от свобода, направена 
от затворническата администрация, но без 
гаранции за обективност. Така някои интер-
вюирани жени споделят, че не получават на-
гради като форма на отмъщение за подавани 
от тях жалби срещу затворническата админи-
страция. Други се оплакват, че не им се пред-
лагат достатъчно дейности, участието в които 
се поощрява с награди.

1.5.2. награди, свързани с  
осъществяване на контакт със 
семейството и близките

В зависимост от режима на изтърпява-
не на наказанията, лишените от свобода жени 
могат да бъдат поощрявани с различни мер-
ки, подпомагащи контактите с външния свят и 
укрепващи семейните връзки. Тези поощри-
телни мерки са:

 ● удължено свиждане за срок до 4 часа;
 ● свиждане с близките извън затвора за 

срок до 12 часа;
 ● месечен домашен отпуск до две 

денонощия;
 ● домашен отпуск до 5 денонощия;
 ● ползване на годишната почивка, полагаща 

се на работещите, извън ЗООТ.

Колкото по-облекчен е режимът, тол-
кова повече възможности за напускане на 
затвора и прекарване на време с децата и 
семейството имат затворничките. Жените с 
определен строг режим нямат право да бъ-

таБлица № 4 награди на лишените от свобода жени за периода 2011-2014 г. 

Източник: ГДИН

тип награда 2011 2012 2013 2014

Удължено свиждане за срок до 
4 часа 19 29 39 34

Свиждане с близките извън 
затвора до 12 часа 2 1 6 17

Месечен отпуск до две  
денонощия 55 76 56 47

Домашен отпуск до пет  
денонощия 65 119 77 69

Ползване на годишната 
почивка извън зоот 10 13 15 16
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на осъдената – до шест месеца преди и една 
година след раждането.32 Дали и доколко тази 
законова възможност намира приложение 
не може да бъде посочено, тъй като проку-
ратурата не събира статистически данни от-
носно броя на постановените отлагания на 
изпълнение на наказанието на конкретното 
основание. Окръжният прокурор по место-
изпълнение на присъдата може да постанови 
прекъсване на изпълнението, когато осъде-
ната роди – за срок до навършване на една 
година на детето.33 Основен критерий за пре-
ценка е общественият интерес, без да се тър-
си баланс с интересите на детето. В един от 
изследваните случаи, освен с отрицателното 
становище на началника на затвора, проку-
рорът аргументира отказа си и с активното 
упражняване на уредено в закон право на 
лишената от свобода, а именно – подаване-
то на повече от една молба за прекъсване. 
В прокурорското постановление е записано 
следното:

„[С] оглед на проявената упоритост 
за ползване на прекъсване по различни 
причини, няма гаранции, че осъдената ще 
ползва евентуално даденото прекъсване по 
предназначение“. 34

Практиката показва, че прекъсванията 
поради бременност и раждане се допускат 
много рядко, като след ремонта на яслата към 
затвора през 2014 г. изцяло спират.

Бременността, раждането и отглеж-
дането на деца до една година са събития 
от живота на една жена, обективно несъв-
местими с изтърпяването на наказание „ли-
шаване от свобода” в затвор. В тази връзка 
международните стандарти са категорични 
– бременните и кърмещи жени и майките на 
малки деца е недопустимо да бъдат лишава-
ни от свобода, освен като най-крайна мярка, 
в случаите, когато са извършили тежки прес-
тъпления, свързани с насилие, и са с висока 
степен на обществена опасност.31 За уязвими-
те категории жени следва да са предвидени 
наказания без лишаване от свобода, а когато 
задържането е крайно необходимо – то да се 
осъществява в алтернативни на затвора цен-
трове от резидентен тип, в които настанените 
бременни, майки и деца да могат да получат 
адекватна грижа.

Българското наказателно право не е 
възприело тези стандарти. То не съдържа 
специални правила за определяне на нака-
занието на жени в случаите на бременност, 
раждане, кърмене или грижа за новородени, 
а изпълнението на наказанието „лишаване от 
свобода” в затвори и поправителни домове 
няма алтернатива.

След като наказанието „лишаване от 
свобода” бъде наложено от съд, прокурорът 
има правомощие да отложи неговото изпъл-
нение в случаите на бременност или раждане 

2. БреМенноСт, раЖДане и 
отГлеЖДане на Деца в затвора

таБлица № 5 Брой постановени прекъсвания поради бременност или  
раждане на жени в затвора в Сливен за периода 2011-2014 г. 

Източник: ГДИН

Година 2011 2012 2013 2014

Брой постановени  
прекъсвания поради  
бременност или раждане:

2 2 3 0
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от групата; при липса на каквото и да е други 
удобства, съобразени с бременността, като 
например система за сигнализиране на меди-
цинския персонал в случай на спешна нужда.

С цел осигуряване на по-добри мате-
риални и хигиенни условия, през 2015 г. за-
творническата администрация настанява че-
тири бременни жени в яслата към затвора, но 
поради режима на постоянна изолация и из-
ключване от дейности36 лишените от свобода 
настояват да бъдат върнати сред останалите 
жени в корпуса. Друга мярка за облекчаване 
на положението на бременните жени в кор-
пуса, която се изтъква от администрацията, 
е настаняването им в отключени през нощта 
помещения с достъп до санитарен възел. Спо-
ред интервюираните жени обаче тази мярка 
спрямо тях е била приложена изненадващо, в 
деня преди посещението на БХК. При наблю-
дението стана ясно още, че тя не се прилага и 
спрямо бременните жени в приемно отделе-
ние. Същевременно общежитието от открит 
тип към затвора в Сливен предлага добри 
санитарно-битови условия и постоянен дос-
тъп до тоалетна,37 но законът не предвижда 
специален ред за настаняване на бременни 
жени там.

Облекчения в режима на бременните 
жени в затвора са удълженият престой на от-
крито – най-малко два часа на ден, и повише-
ната хранителна дажба, но отсъства уредба 
на други възможности като допълнителни ча-
сове за сън и достъп до храна извън графика 
за хранене. Законът въвежда и специална за-
крила за полагащите труд в затвора бременни 
жени – право на трудоустрояване, забрана за 
полагане на извънреден труд и други. Тя да-
тира от времето, в което всички лишени от 
свобода са полагали труд, но към настоящия 
момент поради незначителния брой рабо-
тещи жени съществуването ѝ е без особено 
практическо значение. Твърде продължител-
ният престой в корпуса на затвора и липсата 
на подходящи физически и спортни занима-
ния са други рискови фактори за здравето на 
бъдещите майки. Пенитенциарната система 
също така не предлага специализирани кур-
сове и консултации за бременни жени и не 
полага достатъчно усилия да привлече външ-
ни организации за провеждането на такива. 
БХК получи оплаквания, че затворът не оси-
гурява подходящи за бременни жени дрехи 
и бельо.

В случай на бременност и раждане ли-
шените от свобода жени имат право на по-
чивка в размерите, установени за платения 
отпуск на работничките и служителките. Вре-
мето на почивка се зачита за работни дни и с 
него се намалява фактическият срок на нака-
занието, като два дни от почивката се зачитат 
за три дни лишаване от свобода.

     Препоръки

 ● Определяне на наказания без лишаване от 
свобода на жени, които са бременни или 
имат малки деца;

 ● Привеждането в сила на наказанието „ли-
шаване от свобода” на бременни жени и 
жени с малки деца да се осъществява по 
изключение и да се изпълнява в алтерна-
тивни на затвора услуги в общността;

 ● Съблюдаване на най-добрия интерес на 
децата, родени от изтърпяващи наказание 
„лишаване от свобода” жени в процедура-
та по прекъсване на изпълнение на нака-
занието по чл. 415, т. 2 от НПК.

2.1. Бременност 

58 са проследените бременности в 
медицинския център към затвора в Сли-
вен в периода 2011-2014 г., като 11 бре-
менни жени са били освободени преди 
раждането.

Макар и облекчени в някои аспекти, 
условията и режимът за бременните жени в 
затвора са тежки и непригодени към здраво-
словните им нужди. Нормативното изискване 
местата, в които се настаняват бременни жени 
да са „подходящо обзаведени и отговарящи 
на необходимите хигиенни изисквания“35 ос-
тава неизпълнено, като бременните се наста-
няват в общите затворнически помещения. 
Особено обезпокоителна в това отношение 
е ситуацията на жените в приемното отде-
ление и изтърпяващите наказание в корпуса 
на затвора. Те се настаняват в постоянно за-
ключени коридори и заключени през нощта 
килии без достъп до санитарен възел, при 
което се налага използване на кофа за физио-
логични нужди; при възможност за ползване 
на топла вода за къпане веднъж на ден за 20 
мин., едновременно с всички останали жени 
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     Препоръки

 ● Настаняване на бременните жени в за-
творнически заведения от открит тип, при 
условия на постоянен достъп до санита-
рен възел, топла течаща вода, достъп до 
храна извън часовете за хранене, неогра-
ничена възможност за разходка, достъп до 
подходящи за тяхното състояние спортни 
занимания;

 ● Въвеждане на изрична забрана за из-
ползване на белезници и други помощни 
средства спрямо бременни жени, както 
и налагане на дисциплинарни наказания, 
свързани с изолация в наказателна килия;

 ● Предоставяне на курсове и консултации за 
бременните жени;

 ● Предоставяне на адекватна медицинска 
и психо-социална грижа за бременните 
жени.

2.2. раждане 

27 са жените, родили по време на 
изтърпяване на наказание „лишаване от 
свобода” в периода 2011-2014 г.

Въпреки че лишените от свобода жени 
раждат извън пенитенциарната институция 
– в общите болници, условията, при които 
те раждат, и отношението, на което са под-
ложени, са доминирани от статуса им на из-
търпяващи наказание „лишаване от свобо-
да”. Бъдещите майки нямат никакъв контрол 
върху обстоятелствата около раждането. Те 
споделят, че в затвора не получават необхо-
димите подготовка и информация, както и че 
нямат право на избор в кое лечебно заведе-
ние да родят. Друг много съществен проблем 
е невъзможността техен близък да ги придру-
жи или посети в болницата при раждането. 
Пречки за това са както големите разстояния, 
така и ограниченият достъп до телефон, кой-
то лишените от свобода имат от затвора и 
болницата непосредствено преди раждането. 
По време на престоя в лечебното заведение 
на родилките се назначава денонощно на-
блюдение и охрана. Една от интервюираните 
жени разказва, че в болничната стая е била 
настанена заедно с надзирателка, която дори 
е присъствала на раждането, без да е дадено 

Проследяването на бременността на 
лишените от свобода е обезпечено от гине-
колога към медицинския център на затвора, 
като бъдещите майки нямат право на избор 
на друг, външен специалист. Изследването 
показва, че за някои жени това се явява се-
риозен проблем, тъй като гинекологът към 
затвора е мъж, а техните предпочитания са да 
бъдат преглеждани и консултирани от лекар-
жена. При тези обстоятелства една от интер-
вюираните бременни жени заявява, че изця-
ло е отказала да се подлага на гинекологични 
прегледи в затвора.

Настоящето изследване установи още, 
че по време на конвоиране на бременните 
затворнички се поставят белезници, което 
представлява унизителна и опасна практика. 
Тя обаче е допустима от българското зако-
нодателство, което не обособява забраните-
лен или по-щадящ режим на употребата на 
помощни средства и физическа сила спрямо 
бременните жени.

Ана е на 20 год. и постъпва в за-
твора в осмия месец от бремен-
ността си. Предстои ѝ раждането 
на първото ѝ дете, като по-рано е 
преживяла няколко спонтанни аб-
орта. Осъдена е на три месеца ли-
шаване от свобода за кражба на 
негоден скрап на стойност 13,90 
лв. Две седмици преди определена-
та датата на термина Ана иска 
да се обади на съпруга си, за да уго-
вори присъствието му по време на 
раждането, но не може, тъй като 
няма пари. Няколко дни след ражда-
нето, което ще протече в условия 
на лишаването от свобода, Ана ще  
бъде освободена.
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2.3. Майчинство в яслата към 
затвора

ЗИНЗС предвижда, че децата на лише-
ните от свобода жени до навършване на една 
година могат да останат с майките си в детски 
ясли към затвора или поправителния дом. С 
това уредбата за отглеждане на деца в ясли 
към пенитенциарните институции на законо-
во ниво се изчерпва. ЗИНЗС няма разпоред-
ба, която да препраща към общите правила 
за работа и стандарти за грижа, приложими 
спрямо детските ясли в общността или други 
сравними услуги, като социалната услуга зве-
но „Майка и бебе“. Със заповед на началника 
на затвора в Сливен от 2014 г. са приети Пра-
вила за вътрешния ред и организацията на 
дейността в детската ясла към медицинския 
център при затвора.

Капацитетът на детската ясла към  
затвора в Сливен е 10 майки с деца. В пе-
риода 2011-2014 г. общият брой на жените, 
пребивавали там до една година с бебетата 
си е 26 (вж. Таблица № 5), като всички деца 
са били родени по време на изтърпяване на 
наказанието. Законът не изключва хипотезата 
деца до една година, родени преди привеж-
дане в сила на наказанието на майките им, да 
бъдат настанявани в яслата към затвора, но 
Правилата за вътрешния ред и организацията 
на дейността в детската ясла от 2014 г. изрич-
но го забраняват.

При посещението на БХК през август 
2015 г. в яслата бяха настанени две майки с 
деца, като се очакваше през следващия ме-
сец броят им да нарасне до пет. 

Яслата се помещава в постоянно за-
ключено крило на третия етаж в корпуса на 
затвора и споделя обща сградна инфраструк-
тура с него. Тези обстоятелства са в проти-
воречие с основния принцип, че децата, от-
глеждани от лишени от свобода родители, не 
се третират като затворници, а се отглеждат 
в условия, максимално близки до условията 
на свобода.38 Местоположението на яслата 
също така препятства възможността за сво-
бодни посещения на близки и подпомагащи 
организации, тъй като режимът за достъп до 
яслата съвпада с режима за достъп до самата 
пенитенциарна институция. Друг немалова-
жен проблем е липсата в затвора на обосо-
бено открито пространство за разходка на 
майките с бебета.

съгласие за това от родилката. По същество 
тази практика представлява недопустимо 
вмешателство в правото на неприкоснове-
ност на личния и семеен живот на раждащата 
жена и новороденото и следва да бъде неза-
бавно преустановена.

Някои родилки се оплакват още и от 
грубо отношение от страна на болничния 
персонал, който се обръщат към тях с обид-
ни думи като „пандизчийки”. Едновременно с 
това следва да се отбележи, че БХК не е до-
кументирал случаи на поставяне на белез-
ници на родилките по време на престоя им  
в болницата.

Лоша практика, която се наблюдава, е 
отделянето на новородени от майките, когато 
на децата поради здравословни проблеми се 
налага по-продължителен болничен престой. 
В тези случаи майката се привежда обратно 
в затвора, а детето остава само в болницата. 
Докато трае лечението майките нямат право 
на посещение в лечебното заведение, нито 
получават регулярно информация за състоя-
нието на децата си.

В допълнение майките са лишени от 
правото да държат при себе си документите, 
свързани с раждането, както и удостоверени-
ята за раждане на децата си, издадени от об-
щинските служби. Тези книжа остават на съх-
ранение в медицинския център на затвора.

В изследвания период (2011-2014 г.) е 
констатиран един случай на настаняване на 
дете на лишена от свобода майка в дом за 
медико-социални грижи за деца непосред-
ствено след раждането.

     Препоръки

 ● Въвеждане на изрична забрана за при-
съствие на надзирател непосредствено 
преди, по време и след раждането на ли-
шената от свобода жена;

 ● Гарантиране, че правата на и грижите за 
раждащите в условията на изтърпяване на 
наказание „лишаване от свобода” жени са 
еквивалентни на предвидените за всички 
раждащи в България жени.
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ето между капацитет и площ. Помещението, в 
което се настаняват семействата, служи едно-
временно за спалня и дневна, в което майки-
те и децата остават през цялото денонощие, 
поради невъзможност за разходка или други 
дейности извън яслата. Липсата на самос-
тоятелни спални и общото съжителство на 
няколко семейства в едно помещение, дори 
при непълна заетост на капацитета, води до 
редица неудобства - пренаселеност, кон- 
фликти, невъзможност за уединение и по-
чивка. Въпреки добрата материална обезпе-
ченост на яслата, друг съществен проблем 
е, че на затворничките не се разрешава да 
използват голяма част от придобивките, като 
например пералната машина, при което са 
принудени да перат всичко ръчно, вклю-
чително дрехите и чаршафите на бебетата. 
Яслата, която е постоянно заключена, не е 

С финансиране от Норвежкия финансов 
механизъм през 2014 г. яслата е напълно об-
новена и съвременно оборудвана. Разполага 
с едно общо спално помещение с шест лег-
ла за бебета и шест легла за майки, по-малка 
спалня за майки с новородени деца, малък 
кухненски бокс, тераса, две бани, медицински 
изолатор. Оборудването включва перална 
машина, климатична система, телевизор, гот-
варска печка, ютия и дъска за гладене. За бе-
бета са осигурени подложки за преповиване, 
шезлонги, столчета за хранене, проходилки, 
кошари за игра и др. За разлика от останалите 
помещения в корпуса на затвора, тези в ясла-
та отговарят на необходимите хигиенни изи-
сквания и настанените в тях имат денонощен 
достъп до тоалетна, баня и топла вода.

Един от основните проблеми, засягащ 
материалната база на яслата е несъответстви-

източник: БХК

таБлица № 6 Брой лишени от свобода жени, отглеждали децата си в яслата 
към затвора за периода 2011-2014 г. 
Източник: Затвора в Сливен

Година 2011 2012 2013 2014

Брой лишени от свобода жени, 
отглеждали децата си в яслата 
към затвора

4 13 3 6
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ните аргументи: възможност за неограничен 
престой на открито на балкона на яслата; 
липса на персонал, който да се грижи за бе-
бетата, докато майките са навън сами; липса 
на обособено пространство за разходка на 
майки с бебета в двора на затвора; недопус-
кане на контакт между бебета и другите ли-
шени от свобода; риск от разболяване и др. 
Нито една от тези причини обаче не може да 
дерогира правото на престой на открито на 
лишените от свобода жени, нито да заличи 
неблагоприятните последици от изолацията 
върху здравето на майката и детето. Жените, 
с които БХК разговаря, изпитваха потиснатост 
и тревожност от постоянния престой в яслата.

За здравето на децата и майките в яс-
лата се грижи екипът на медицинския център 
към затвора, като за децата се проследяват и 
от лекар-педиатър, с регистрирана практика 
в лечебно заведение в Сливен. Освен заси-
леното медицинско наблюдение обаче, ясла-
та не предоставя други услуги, свързани със 
специфичните потребности на настанените – 
психологични, социални, образователни, по-
среднически, правни. Поставени в условията 
на изолация, липса на достъп до информация 

оборудвана със система за сигнализиране на 
надзирателите или медицинския персонал 
при възникване на проблем. Затворничките 
обясняват, че комуникацията им със затвор-
ническата администрация се осъществява 
след тропане и чукане по входната врата, на 
които обаче не винаги получават отговор.

Разходите за издръжка на децата на ли-
шените от свобода жени, които остават при 
майките си в детските ясли са за сметка на 
затвора, но в бюджета на пенитенциарното 
заведение целеви парични средства в това 
направление не се осигуряват. Интервюира-
ните служители споделиха, че санитарно-хи-
гиенните материали от първа необходимост 
за бебета се обезпечават единствено от да-
рения, които не са регулярни. В резултат на 
това отпусканите пелени, бебешка козметика 
и други консумативи се оказват крайно не-
достатъчни. Бебетата в яслата, без значение 
тяхната възраст, получават по три пелени на 
ден – една сутрин, една на обяд и една вечер, 
като майките се налага да прибягват до мето-
ди като сушене на вече употребени пелени и 
повторното им използване. Пренебрегват се 
и специфичните нужди на родилките от хиги-
енни материали, като например дамски пре-
връзки, а на кърмещите жени не се осигурява 
допълнителен достъп до храна извън часове-
те за хранене.

Основно право на всички лишени от 
свобода лица, включително доживотно осъ-
дените, е правото на престой на открито 
най-малко един час на ден. То служи като ми-
нимална гаранция за поддържане на физиче-
ското и психическото здраве на лицата чрез 
осигуряване на достъп до свеж въздух, слън-
чева светлина и спортни занимания. По сила-
та на ЗИНЗС времето за престой на открито за 
бременни и кърмещи жени е удължено на два 
часа на ден. От своя страна администрацията 
на затвора има задължение да осигури „под-
ходящи условия – съоръжения, екипировка и 
организирани дейности, насърчаващи под-
държането на добро физическо здраве“39. В 
остър разрез с установените стандарти ръко-
водството на затвора в Сливен поставя май-
ките с бебета в постоянна изолация в яслата, 
без право на ежедневен престой на открито. 
Интервюирана майка споделя, че първото ѝ 
излизане извън яслата е било три седмици 
след раждането, когато са ѝ разрешили да 
отиде да пазарува от магазина в затвора. За 
наложеното ограничение се изтъкват след-
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за да се преодолее неравното третиране на 
майките в пенитенциарната система. За срав-
нение, минималният задължителен персонал 
в детските ясли, функциониращи в общността 
включва медицинска сестра или акушерка, 
педагог и детегледачка.40

След навършване на една година де-
тето автоматично се отделя от майката, като 
законът не допуска отклонение от това пра-
вило, дори когато внезапната раздяла не е в 
най-добър интерес на бебето. В процедурата 
по отделяне на детето не е предвидена пси-
хологическа или социална подкрепа за май-
ката. В зависимост от обстоятелствата детето 
може да бъде дадено за отглеждане от близки 
и роднини, да бъде настанено в приемно се-
мейство или в институция.41 В периода 2011-
2014 г. има три случая на настаняване на деца 
от яслата към затвора в институция, а през 
2015 г. е първият случай на настаняване в 
приемно семейство.

     Препоръки

 ● Предоставяне на възможност на жените с 
малки деца, изпълнението на наказанията 
на които не е отложено, да отглеждат де-
цата си до навършване на една година в 
яслата към затвора, ако това е в най-добър 
интерес на детето;

 ● Осмисляне на яслата не само като място 
за настаняване и отглеждане на деца, но 
и като комплексна услуга за повишаване 
на родителския капацитет, предоставяне 
на емоционална и социална подкрепа на 
майките;

 ● Наемане на медицински и педагогически 
персонал, който да оказва помощ при от-
глеждането на деца в яслата към затвора;

 ● Осигуряване на настаняване на майки с 
бебета в индивидуални помещения;

 ● Гарантиране правото на ежедневен пре-
стой на открито на всички настанени в 
яслата към затвора жени, както и включ-
ването им наравно с останалите лишени 
от свобода в образователни, обучителни, 
квалификационни, творчески, културни и 
спортни дейности;

 ● Осигуряване на подкрепа на лишените 
от свобода жени с цел достъп до различ-
ни видове услуги и форми на финансо-
во подпомагане, предлагани от социал- 
ната система.

и отделеност от семейството, родилките са в 
особено уязвима ситуация и осигуряването 
на подкрепящи услуги е от първостепенно 
значение за тях. Съгласно добрите междуна-
родни практики тези услуги следва да се пре-
доставят от организации, външни за затвора. 
Абсолютно необходимо е посредничеството 
на социален работник, който да подпомага 
контакта на детето и майката с близките из-
вън затвора, както и да улеснява достъпа на 
майката до различните социални ресурси, 
които са предвидени за нея. 

законът за семейните помощи за 
деца дава възможност на всички майки 
български гражданки да кандидатстват за 
финансово подпомагане в случай на бре-
менност, раждане и отглеждане на дете до 
една година. лишените от свобода майки 
не са изрично изключени от приложени-
ето на закона, но са силно затруднени да 
упражнят правата си поради неосведо-
меност, липса на достъп до изискуеми от 
закона документи или невалидни лични 
документи, невъзможност за подаване 
на молбата без посредничеството на со-
циален работник. именно поради тези 
обстоятелства към 2015 г. не е известен 
нито един случай на кандидатстване и от-
пускане на финансови помощи на майки  
от затвора.

По време на престоя си в яслата за-
творничките са изключени и от достъп до 
всички форми на колективни мероприятия, 
училищно образование, спорт, професио-
нално-обучителни, терапевтични програми. 
Забранено им е дори посещението на рели-
гиозни служби, провеждани на територията 
на затвора. Тези практики са отявлено дис-
криминационни по отношение родилките и 
противоречат на утвърдени стандарти за тре-
тиране на лишените от свобода жени, които 
полагат грижи за децата си в затвора. Огра-
ниченията са свързани най-вече с липсата на 
квалифициран персонал в яслата, който да 
поема грижата за новородените, докато ро-
дителките им са ангажирани в дейности, на 
които не се допуска присъствието на деца. 
Наличието на такъв персонал в яслите е из-
искване на Европейските правила за затвори-
те и следва задължително да бъде осигурен, 
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да за заплаха за здравето ѝ поради липса на 
осъществени елементарни хигиенни стан-
дарти – в едно помещение, несъответно 
по площ на броя на обитателите, в което 
същите са длъжни да спят, да пребивават 
и да облекчават физиологичните си нуж-
ди в кофи, без наличието на течаща вода, 
посредством която, макар и минимално, да 
хигиенизират себе си и кофите. […] [Наред с 
това през времето, когато ищцата е има-
ла достъп до санитарен възел и течаща 
вода, той също е ограничаван поради об-
стоятелството, че всички затворнички на 
този етаж едновременно следва да ползват 
тоалетната и банята, както и това, че 
топлата вода се е пускала веднъж дневно, в 
кратък времеви период едновременно за къ-
пане и пране […]. Съдът счита, че фактите, 
установени по делото водят до извода, че 
у всяко психично здраво човешко същество 
тези условия не му позволяват спокойно 
биологично съществуване и биха произвели 
негативните емоционални преживявания- 
трудност, неудобство, срам, които ищцата 
твърди, че е преживяла и обосновават извод 
за наличие на унизително отнасяне.”

Обезщетенията за неимуществени вре-
ди, присъдени на ищците са, съответно, 3000 
лв. и 3300 лв.

Проблемът с липсата на санитарни въ-
зли в затвора е изключително тежък и дълго-
годишен, като въпреки изричните препоръки 
на Националния превантивен механизъм43 и 
Комитета на Съвета на Европа против изтеза-
нията от 2006 г.44 и съдебните решения в тази 
посока, както и исканията на затворническите 
власти, в продължение на много години на-
ционалните власти бездействат и толерират 
нечовешкото и унизително третиране на ли-
шените от свобода жени в България. Стъпка 
в правилната посока е обявената от ГДИН 
през юли 2015 г. обществена поръчка за из-
готвяне на инвестиционен проект за „Ремонт, 
подмяна на ВИК инсталацията и обособяване 
на санитарни възли в спалните помещения в 
затвора гр. Сливен“. За да се подобрят усло-
вията в затвора обаче е нужна сериозна по-
литическа воля, която да осигури и финанси-
рането и изпълнението на подобен проект.

Материалните условия в затвора в 
Сливен са задоволителни на фона на общата 
картина на местата за лишаване от свобода 
в България. Най-голям е проблемът с липсата 
на санитарни възли в килиите на затворнич-
ките, недостатъчният брой душове, тоалет-
ни и мивки в общите санитарни помещения, 
както и силно ограниченият достъп до топла 
вода. Лишените от свобода, чийто режим 
предвижда настаняването в заключени през 
нощта килии, са принудени да използват кофи 
за физиологични нужди, без каквато и да е 
възможност за уединение. БХК установи ре-
дица случаи, в които бременни жени и жени, 
претърпели операция, са принудени през но-
щта да използват такива кофи. Притеснение 
буди и липсата на достъп до санитарен възел 
по време на престоя на открито – забрана, 
която, освен че нарушава основни права на 
затворничките, е и повод за конфликти меж-
ду затворничките и персонала.

Съществуващите санитарни възли на 
етажите в корпуса на затвора са много мал-
ко, а топла вода се осигурява само в опреде-
лено време и за кратко. Десетки жени имат 
на разположение 15-20 минути да се изкъпят 
едновременно, като в някои случаи има едва 
4-5 работещи душа и също толкова мивки. За 
това време жените трябва и да успеят да из-
перат дрехите си, тъй като през другото вре-
ме топла вода няма.

През 2015 г. са постановени първите 
две осъдителни решения срещу Главна ди-
рекция „Изпълнение на наказанията“ за лип-
сата на непрекъснат достъп до санитарен 
възел и течаща вода в женския затвор в гр. 
Сливен.42 Съдът по едно от делата описва ус-
ловията така:

„В разрез с всякакви нормални етични 
стандарти и човешко отнасяне ищцата е 
била принудена да облекчава физиологични-
те си нужди в кофа, която се намира в също-
то помещение, с площ от 15,03 кв. м., обита-
вано от 5 души. Ищцата е била принудена 
да извършва тези физиологични нужди пред 
очите на другите затворнички […]. Тези не-
благоприятни условия, освен пряко водещи 
до унизително и недостойно отношение 
към лишената от свобода, водят и до изво-

3. Материални УСловия и ХиГиена
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сумативи, свързани с поддържането на устна-
та хигиена. Друг проблем е липсата на хавлии 
за лишените от свобода. Така затворничките 
са принудени да използват чаршафи вместо 
хавлии, или да разчитат на подаяния от други 
затворнички.

     Препоръки

 ● Гарантиране на свободен достъп до сани-
тарен възел с добра хигиена на лишените 
от свобода жени по всяко време на дено-
нощието, включително по време на пре-
стой на открито;

 ● Повишаване достъпа на лишените от сво-
бода жени до душ и топла вода, съобразен 
със специфичните им хигиенни нужди и 
при гарантирана възможност за самосто-
ятелно ползване на баня.

 ● Осигуряване на достатъчно хигиенни 
консумативи за индивидуалните нужди 
на всяка жена, включително дамски пре-
връзки, тампони, хавлии и други сани- 
тарни материали.

Сградата на затвора е непригодна за 
нуждите на хора с двигателни затруднения 
или други физически увреждания. Въпреки 
че по време на посещението на БХК служите-
ли на затвора споделиха, че хора с двигателни 
затруднения се настаняват на първия етаж в 
корпуса на затвора, нито една сграда не отго-
варя на стандартите за достъпност на архите-
ктурната среда.

Друг основен проблем в затвора в Сли-
вен е недостатъчното осигуряване на мате-
риали и консумативи за поддържане на лич-
ната хигиена на лишените от свобода жени. 
На затворничките се осигуряват десет дамски 
превръзки на месец, което не е достатъчно. 
Много от жените не разполагат със средства 
за закупуването на допълнителни превръзки 
и са принудени да използват скъсани парчета 
от чаршафи, за да попиват менструалната си 
кръв, за което унищожаване на постелъчен 
инвентар след това могат да бъдат наказани. 
По информация на началството на затвора в 
бюджета не се осигуряват средства за заку-
пуването на превръзки за лишените от сво-
бода, а само лигнин. Съгласно стандартите 
на Европейския комитет против изтезанията, 
неосигуряването на адекватни условия за 
поддържане на лична хигиена на жените в 
затвора, включително недостатъчният брой 
санитарни консумативи и ограниченият дос-
тъп до баня може да доведат до унизително 
третиране.45

Месечно на затворничките се полагат 
един тоалетен сапун, един сапун за пране 
и малко количество прах за пране, които се 
оказват недостатъчни. Освен това не се оси-
гуряват тоалетна хартия и каквито и да е кон-
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Консумативи за поддържане на 
хигиената, които затворът в Сливен 
осигурява на една лишена от свобода, 
на месец: 

1 сапун за къпане
1 сапун за пране
200 г прах за пране
10 дамски превръзки
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лекар педиатър, гинеколог, психиатър и фел-
дшер на щатни длъжности. Зъболекар посе-
щава затвора на смени.

Международните изследвания показ-
ват, че лишените от свобода жени имат по-
различен здравен профил от мъжете-затвор-
ници, а именно: жените по-често страдат от 
психични заболявания, голяма част от тях 
имат наркотична или алкохолна зависимост, 
както и фактът, че много от жените са пре-
търпели сексуално и/или физическо насилие 
преди влизането в затвора, което от своя 
страна води до специфични психологични и 
физически здравословни нужди.47 Лишава-
нето от свобода също така може да обостри 
вече съществуващи или да отключи нови 
психични заболявания и състояния, нуждае-
щи се от медицинска грижа, най-вече в слу-
чая на жени, които са особено чувствителни 
към откъсването и изолирането им от техните 
деца, семейства и общности.

Опазването на здравето и живота на ли-
шените от свобода жени е едно от основните 
задължения на властите и в частност на за-
творническата администрация. Затворнички-
те, както и жените на свобода, имат право да 
постигнат възможно най-добро състояние на 
физическо и душевно здраве.46 Това включ-
ва достъп до медицинска грижа, еквивалент-
на на медицинската грижа на свобода. Тази 
медицинска грижа трябва да е съобразена с 
женския пол на лишените от свобода и да е 
фокусирана върху репродуктивното и сексу-
алното здраве на затворничките, психичното 
им здраве, лечението на зависимости, както и 
консултиране на тези жени, които са жертви 
на физическо и сексуално насилие.

По отношение на достъпа до медицин-
ска грижа затворът може да се посочи като 
добър пример. Той разполага с напълно нов 
медицински център, изграден по междуна-
родни стандарти и снабден с нова и модерна 
апаратура. Медицинският персонал включва 

4. оПазване на зДравето

Средно- 
списъчен 
брой лишени 
от свобода 
жени:

Жени с психични 
разстройства

Жени с наркотична 
зависимост

Жени с алкохолна 
зависимост

Брой % от сред-
носписъчния 
брой л. св.:

Брой % от сред-
носписъчния 
брой л. св.:

Брой % от сред-
носписъчния 
брой л. св.:

2011 253 61 24,1% 85 33,6% 15 5,9%

2012 250 68 27,2% 51 20,4% 24 9,6%

2013 244 36 14,8% 49 20,1% 19 7,8%

2014 253 66 26,1% 51 20,2% 5 2,0%

таБлица №  7 Брой жени с психични разстройства, наркотична и алкохолна зависимост  
за периода 2011-2014 г. 
Източник: ГДИН
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е в помощ и подкрепа на персонала на затво-
ра, което е крайно недостатъчно. Като резул-
тат от тази липса лишените от свобода нямат 
достъп до психологическа помощ, което е от 
фундаментално значение за целите на изтър-
пяване на наказанието, както и за предотвра-
тяването на вредните ефекти от стреса, свър-
зан с изтърпяването на наказания. Липсват 
целева работа и специализирани дейности, 
свързани с превенция на самоубийства и са-
монаранявания, както и програми, подпома-
гащи жени, преживели насилие. По-голямата 
част от интервюираните жени споделят, че 
често изпитват тревожност и нервност, като 
много жени свидетелстват за смущения в 
менструалния цикъл след постъпване в за-
твора. Не на последно място, липсата на пси-
хологическа грижа лишава и персонала на 
затвора от каквато и да е подкрепа в посо-
ка преодоляване на ефекта на психическото 
прегаряне и справяне с тежки ситуации.

Психологическите нужди на лишените 
от свобода в Сливен на практика се поемат 
от инспекторките по социални дейности и 
възпитателна работа (ИСДВР), които са мно-
го малко на брой.49 Тези служителки са нато-
варени с изключително много дейности по 
отношение на затворничките – осигуряват 
социалната работа с тях, извънучебните дей-
ности и дейностите по интереси, координи-
рат процеса на подаване на жалби и молби 
от страна на лишените от свобода, участват 

Профилът на лишените от свобода 
жени в затвора в Сливен потвърждава све-
товните тенденции, като през 2014 г. средно 
26,1% от жените са били с психично разстрой-
ство, 20,2% – с наркотична зависимост и 2% 
или 5 жени – с алкохолна. Таблица № 7 показ-
ва сравнителна справка за броя на лишените 
от свобода с психични заболявания и зависи-
мости за периода 2011-2014 г.

Броят на самонараняванията сред 
лишените от свобода жени е тревож- 
но висок. 

Регистрираните през 2014 г. 29 слу-
чая на самонаранявания на жени в затво-
ра в Сливен представляват 20% от общия 
брой регистрирани самонаранявания в за-
творите, който е 141 (Вж. Фигура № 2). През  
2013 г. броят самонаранявания в пенитен-
циарната система в България е 192, 47 или 
24% от които са били извършени от жени. Съ-
щевременно, както беше посочено по-горе, 
жените съставляват много малък дял от об-
щата затворническа популация в България – 
около 3% от общия брой лишени от свобода 
за страната. Въпреки това персоналът на жен-
ския затвор демонстрира подчертано пре-
небрежително отношение към случаите на 
самонараняване, квалифицирайки всички тях  
като „бутафорни“.48

В същото време затворът разполага 
само с един психолог, който трябва да об-
служва всички лишени от свобода, както и да 

фиГУра № 2 Брой регистрирани случаи на самонараняване в затвора в Сливен  
за периода 2011-2014 г.  
Източник: ГДИН

2011 2012 2013 2014
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     Препоръки

 ● Увеличаване броя на психолозите и соци-
алните работници в затвора, така че всич-
ки лишени от свобода да могат да полу-
чават индивидуализирана психо-социална 
подкрепа;

 ● Предоставяне на възможност за преглед 
от жена-лекар при изявено от лишените от 
свобода желание;

 ● Спешно въвеждане на специализирани 
програми за превенция и лечение на пси-
хичните заболявания в затвора в Сливен, 
включващи внимателното анализира-
не на причините, водещи до многократ-
но по-високия дял на самонаранявания  
при жените;

 ● Осигуряване на регулярна експертна 
външна супервизия и психологическа под-
крепа на персонала, работещ директно с 
лишените от свобода.

в различни комисии, свързани с режима на 
жените, действат като медиатори в конф- 
ликти между лишените от свобода, и много 
други. Претоварени с толкова много задачи, 
ИСДВР отговарят за цели групи затворнички 
едновременно и нямат физическата възмож-
ност да осигуряват индивидуална подкрепа и 
грижа на лишените от свобода.

Друг проблем с осигуряването на ме-
дицинска грижа за лишените от свобода жени 
е, че за разлика от повечето мъжки затвори, 
в затвора в Сливен липсва достъп до метадо-
нова програма за страдащите от наркотична 
зависимост. Проблемът е свързан с цялостно-
то отсъствие на такава програма в Сливен.50

Сериозно впечатление прави и изклю-
чително влошеното дентално здраве на же-
ните с психични заболявания, дългосрочно 
настанени в условията на единична изолация. 
Две от тях, на възраст под 40 год., бяха ос-
танали реално без зъби. Администрацията на 
затвора обясни, че зъбни протези не могат да 
им се осигурят, тъй като публичното здравно 
осигуряване не покрива разходите за тяхната 
изработка, а жените не разполагат с каквито и 
да е собствени финансови средства.
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успешен, като благодарение на него в пени-
тенциарното заведение не успяват да бъдат 
внесени наркотици и мобилни апарати. БХК 
няма сведения личните обиски в мъжките за-
твори да се извършват по този или сходен на 
него унизителен начин.

Във връзка с начина на провеждане на 
обиските БХК получи информация за сери-
озен инцидент, случил се в периода на про-
веждане на изследването. Случаят касае гру-
пово обискиране на обучаващите се в курс 
по градинарство лишени от свобода жени 
по сигнал за откраднати очила, подаден от 
водещата на курса. В търсене на очилата, по 
искане на преподавателката надзорно-охра-
нителният състав нарежда на затворничките 
да си свалят блузите и да си събуят пантало-
ните и провежда обиска по изключително 
унизителен за жените начин. В крайна сметка 
се оказва, че очилата са намерени извън за-
твора. Обучителката, която не е служител на 
затвора, престава да преподава на лишените 
от свобода, но надзирателите, разрешили и 
извършили обиска, не са санкционирани.

     Препоръкa

 ● Незабавно преустановяване на унизител-
ната практика при обиск на лишените от 
свобода и установяването на нови пра-
вила, които да гарантират спазването на 
международните стандарти.

Международните стандарти предпис-
ват затворническите власти да предприемат 
ефективни мерки личните обиски на лише-
ните от свобода жени да се осъществяват 
при гарантиране зачитането на тяхното дос-
тойнство.51 Трябва да бъдат въведени алтер-
нативни методи на проверка, като например 
използването на скенери, вместо жените да 
бъдат подлагани на претърсване без дрехи и 
други инвазивни телесни методи на претър-
сване, за да се избегне увреждащият психоло-
гически и дори физически ефект от подобни 
процедури върху затворничките. Установена-
та в затвора в Сливен практика противоречи 
на тези международни стандарти.

След свиждане, завръщане от отпуск 
или от прекъсване изпълнение на наказани-
ето, лишените от свобода жени се подла-
гат на крайно унизителен обиск, при кой-
то са принуждавани да се събличат голи 
и да клякат по три пъти с цел предмети, 
скрити в телесните им кухини, да изпадат. 
Съществуването на тази практика беше по-
твърдено както от затворничките, с които БХК 
разговаря, така и от началника на затвора. Тя 
се прилага повсеместно, без извършването 
на индивидуална оценка на риска от скрива-
не на забранени предмети в телесните кухи-
ни при всеки отделен случай и в отсъствието 
на медицинско лице. Началникът на затвора 
отбелязва, че този метод на контрол е много 

5. оБиСКи

източник: БХК
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че те са подложени на обидно виктимизира-
що поведение, целящо тяхното принизяване, 
както от страна на други затворнички, така и 
от страна на персонала. У работещите в за-
твора като цяло липсва позитивна и разбира-
ща нагласа към специфичните проблеми на 
лесбийките, бисексуалните и трансполовите 
жени, като служителите си позволяват да се 
отнасят с подигравка към съществуващите в 
затвора интимни връзки. За да се преодоле-
ят негативните нагласи и стереотипи е нуж-
но специално обучение и изграждането на 
чувствителност у персонала на затвора на 
всяко ниво.

     Препоръки

 ● Поддържане на статистика за жените, из-
търпяващи наказание „лишаване от свобо-
да”, включително данни за техния семеен 
статус, бременности, брой деца, здравен и 
психологически статус, история на домаш-
но насилие.

 ● Осигуряване на специализирано обуче-
ние на персонала на затвора за специфич-
ните психологически нужди на жените, 
включително лесбийките, бисексуалните и 
трансполовите жени в системата на места-
та за лишаване от свобода, както и устано-
вяването на сътрудничество със съществу-
ващите ЛГБТ организации в страната.

В рамките на изследването се устано-
вява, че джендър сензитивността в системата 
на изпълнение на наказанията, включител-
но и в самия женски затвор, е много ниска. 
В този смисъл затворническата администра-
ция в Сливен невинаги използва съобразен 
с женския пол на лишените от свобода език 
и терминология, като отделни служители из-
ползват и пейоративното обръщение „женич-
ки“. Жените, които имат повече деца, жени-
те, които са били въвлечени в проституция и 
жените от ромски произход също са жертва 
на предубедеността на персонала. Впечатле-
ние прави фактът, че в годишните отчети за 
дейността на женския затвор и докладите от 
извършени проверки на Инспектората по чл. 
46 от Закона за Администрацията при Минис-
терство на правосъдието не се публикува и 
анализира каквато и да е информация, свър-
зана със спецификите на лишаване от свобо-
да на жени – бременност, раждане, отглежда-
не на деца в яслата към затвора, поддържане 
на контакти с деца, женско здраве и т.н.

Лесбийките, бисексуалните и транс-
половите жени са уязвима група във всички 
затворени институции. Различни изследвания 
показват, че тези жени са изложени на по-
висок риск от сексуално, физическо и пси-
хологическо насилие.52 БХК говори с няколко 
жени, които се идентифицират като лесбийки 
или трансполови. От споделеното става ясно, 

7. отношение на ПерСонала

„доживотен затвор без замяна“, жени, изтър-
пяващи дисциплинарно наказание „изолация 
в наказателна килия (карцер)” и др. Автори-
те на изследването се запознаха с тревожни 
данни за упражняване на системно насилие 
върху психично болните жени от страна на 
служители на затвора, като няколко лишени 
от свобода, прекарали време в това крило, 
споделиха, че са чували викове на страдание 
от битите жени.

     Препоръкa

 ● Осигуряване на механизъм за докладване 
и безпристрастното разследване на слу-
чаи на насилие между затворничките и 
между персонала и затворничките.

БХК получи информация за няколко 
единични случая на осъществено физическо 
насилие върху лишени от свобода жени от 
страна на надзирател мъж в затвора в Сли-
вен. В един от случаите жена разказва, че 
след конфликт с друга затворничка е била 
бита от надзирател.

Жените с психически разстройства, 
сегрегирани в самостоятелни помещения 
по реда на чл. 60, ал. 2 от ЗИНЗС, са особе-
но уязвима група по отношение на случаи на 
малтретиране. Те се настаняват в обособено 
крило с по-висока степен на сигурност, заед-
но с жени, осъдени на „доживотен затвор“ и 

6. наСилие
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Третирайки ги еднакво обаче тя игно-
рира специфичните потребности на жените –
здравословни, психологически, образовател-
ни, трудови, социални, което води до неравни 
резултати или с други думи – до дискримина-
ция на жените в затворите. Настоящето из-
следване документира част от проблемите 
на осъдените жени, породени именно от лип-
сата на джендър подход при изпълнение на 
наказанието лишаване от свобода, сред които 
най-основните са:

 ● географското и социално изолиране на 
всички изтърпяващи наказание „лишаване 
от свобода” жени в единствения същест-
вуващ на територията на България женски 
затвор;

 ● прекъснатите семейни връзки, липсата на 
свиждания и контакти с децата, както и от-
съствието на подкрепа за упражняване на 
родителски права и задължения;

 ● неадекватните условия на настаняване и 
отношение спрямо осъдените бремен-
ни жени и жени с малки деца в затвора и 
липса на алтернативни места за изпълне-
ние на наказанието „лишаване от свобода” 
спрямо тях;

 ● липсата на постоянен достъп до санитарни 
възли и недостатъчният брой душове, то-
алетни и мивки в общите санитарни поме-
щения, както и силно ограниченият достъп 
до топла вода;

Българската държава, в лицето на пенитенциарната система, третира из-
търпяващите наказание „лишаване от свобода” жени и мъже по един и 
същ начин, прилагайки унифицирани правила, политики, класификация, 
режими на изтърпяване на наказанието, основания за предсрочно осво-
бождаване и т .н . спрямо двете групи осъдени .

заКлючение

 ● недостигът на санитарни консумативи, 
включително дамски превръзки и бе-
бешки пелени;

 ● големият дял на осъдени жени с психич-
ни заболявания, зависимости и такива, 
които извършват самонаранявания при 
занижена психиатрична и психо-социал-
на грижа;

 ● извършването на личните обиски по 
крайно унизителен за жените начин.

Исторически, системата на местата за 
лишаване от свобода е създадена и ръко-
водена от мъже и обслужва предимно нуж-
дите на мъжете затворници. Проблемите, 
произтичащи от това следва да бъдат ре-
шени чрез цялостно преосмисляне на под-
хода при изпълнение на наказанията спря-
мо жените правонарушителки. През 2015 г.  
Министерство на правосъдието пристъпи 
към изготвянето на нов закон за право-
съдието за деца, признавайки вредите от 
действащата архаична нормативна рамка 
и отчитайки специфичната уязвимост на 
децата в конфликт със закона. Настоящият 
доклад насочва към нуждата от осъществя-
ването на сходна реформа в пенитенциар-
ната политика, която да отразява между-
народните стандарти за спазване правата 
на жените и да въвежда концепцията за  
женско правосъдие.

http://www.bghelsinki.org
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иСКате ли Да ПоМоГнете?
Бюджетът на неправителствените организации често е съвсем ограничен. Ето защо БХК се 
нуждае от помощ, за да продължи да работи в полза на най-уязвимите групи в българското 
общество. Тази подкрепа ще помогне за изграждането на един по-добър свят.

КаКво МоЖете Да наПравите?
Активисти от цял сват са показали, че съпротивата срещу тези, които подкопават човешките 
права, е възможна. Бъдете част от това движение. Помогнете ни да се изправим срещу тези, 
които подклаждат страх и омраза. 

Можете да направите това 

Като ДоБроволец или С Дарение.

 Искам да предложа помощта си като доброволец, защото смятам, че  
 притежавам умения, които биха били от полза.

 Име:

 Адрес:

 Държава:

 Имейл:

 Искам да направя дарение на БХК (приемат се дарения в лева или евро)*

 Сума:

 Моля изтеглете от:  Visa   Mastercard 

 Номер:

 Валидна до:

 Да се използва за**:

 Подпис:

*  Дарението можете да направите и сами чрез Интернет на адрес: 
   http://www.bghelsinki.org/bg/donate/
**Попълнете този ред само, ако имате конкретно желание  

 или наша конкретна кампания предвид. 
   Моля, подайте тези формуляри в офиса на БХК на адрес:
   ул . „Върбица“ № 7, ет . 4, 1504 София



София, 2016 г.

Източник: БХК
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