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Този семинар е финансиран по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз и представя гледната
точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Европейската комисия не
отговаря за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.



Контекст
• Обвиняеми лица по изход на делата (НСИ, 2017 г.)

• Условно осъждане: 44 %
• Ефективно осъждане: 33 %
• Освобождаване от наказание: 20 %
• Оправдаване: 2 %
• Прекратяване: 1 %

• Осъдени лица по наложени наказания (НСИ, 2017 г.)
• Лишаване от свобода, вкл. доживотен затвор: 81 % (от тях до 6 

месеца: 52 %)
• Пробация: 14 %
• Глоба: 4 %
• Друго: 1 %

• Обвиняеми лица с мярка за неотклонение задържане 
под стража (НСИ, ПРБ, 2017 г.): 9 %
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Контекст

• Обвиняеми лица по видове престъпления (НСИ, 2017 г.)
• Пътнотранспортни престъпления: 27,1 %
• Кражба: 13,5 %
• Престъпления, свързани с наркотици: 6,0 %
• Обвиняеми лица с наложено наказание по чл. 78а НК: 19,32 %

• Осъдени лица по възраст (НСИ, 2017 г.)
• Между 14 и 17 г.: 4,5 %
• Между 18 и 24 г.: 20,2 %
• Между 25 и 29 г.: 15,9 %
• Между 30 и 39 г.: 27,4 %
• Между 40 и 49 г.: 17,5 %
• Над 50 г.: 15,5 %
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Контекст
• Продължителност на досъдебната фаза (ПРБ, 2017 г.)

• До 8 месеца: 75,5 %
• До 1 година: 12,1 %
• Над 1 година: 8,2 %
• Над 2 години: 4,2 %

• Продължителност на съдебната фаза на първа инстанция 
(ВСС, 2017 г.)
• Районен съд до 3 месеца: 78,5 %
• Окръжен съд до 3 месеца: 73,6 %

• Присъдени обезщетения по ЗОДОВ (ПРБ, 2017 г.)
• 2016 г.: 2 479 721,32 лв.
• 2015 г.: 2 495 245,07 лв.
• 2014 г.: 3 651 867,50 лв. 4



Контекст
• Всяка година в ЕС се водят наказателни производства срещу 

около девет милиона души 
• За много от тях делата приключват с оправдателна присъда 

или с осъждане на наказание без лишаване от свобода
• Всички тези хора, независимо дали са осъдени или 

оправдани, остават в общността и от тях се очаква да 
продължат да живеят както преди

• Въпреки презумпцията за невиновност, обвиняемите и 
подсъдимите стават обект на ограничения, чиито 
последствия в хода на производството засягат техния личен 
и социален живот 

• Въпреки че имат легитимна цел, тези ограничения поставят 
лицата в неравностойно положение спрямо останалите 
членове на обществото
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Контекст
• Въздействието на наказателното производство върху 

обвиняемите и подсъдимите често се пренебрегва от 
компетентните органи за сметка на напредъка и резултата от 
разследването 

• Наказателното производство може да има дълготрайни 
последици по време и след неговото приключване, като в 
някои случаи обвиняемите и подсъдимите не успяват да се 
възстановят в продължение на години

• Едно наказателно дело може да доведе до определена 
десоциализация на обвиняемите и подсъдимите и този риск 
следва да бъде взет под внимание и оценен от 
компетентните органи заедно с оценката на други фактори, 
като риска от укриване или повторно извършване на 
престъпление 6



Проектът АРИСА
• Проектът „Оценка на риска от социална изолация на 

заподозрени и обвиняеми” (ARISA) има за цел да изследва 
негативното въздействие на наказателното производство 
върху личния и социалния живот на обвиняемите и 
подсъдимите и да предложи на компетентните органи 
методология за предварителна оценка на това въздействие с 
оглед предприемане на мерки, когато това е възможно, за 
ограничаване на вредите от производството и по-лесна 
реинтеграция на обвиняемите след неговото приключване

• Проектът се координира от Центъра за изследване на 
демокрацията и се изпълнява в партньорство с Центъра за 
европейско конституционно право (Гърция), Асоциация 
„Право на право“ (Белгия) и Асоциация Папа Йоан XXIII
(Италия) 7



Проектът АРИСА
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Фактори, влияещи върху социалния статус 
на заподозрените и обвиняемите

• Правен статус на заподозрените и 
обвиняемите

• Мерки с и без лишаване от свобода в 
хода на наказателното производство

• Разкриване на информация
• Правни и практически ефекти на 

наказателното производство върху
заподозрените и обвиняемите

• Оценка на ефекта от производството от 
страна на компетентните органи

• Съдебна практика на Европейския съд
по правата на човека по дела за вреди,
причинени от предварително 
задържане
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Проектът АРИСА

www.arisa-project.eu 10

http://www.arisa-project.eu/


Оценка на въздействието на наказателното 
производство върху социалното 

положение на обвиняемите и подсъдимите
• Цел: да помогне на компетентните органи в 

спазването на презумпцията за невиновност
• Първа част: преглед на основните фактори, 

които формират личния и социалния живот 
на човека, тяхното значение за личностното 
и социалното развитие на индивида, 
начините, по които могат да бъдат 
засегнати от наказателното производство, 
случаи от съдебната практика и препратки 
към допълнителна литература

• Втора част: въпросник за оценка на 
въздействието на наказателното 
производство върху личното и социалното 
положение на обвиняемите и подсъдимите 11



Структура на наръчника
• Семейство
• Дом
• Общност
• Деца
• Зависими от грижа лица
• Работа
• Образование
• Имуществено състояние
• Социален живот
• Медийно отразяване
• Участие в политическия 

живот

• Какво означава?
• Защо е важно?
• Какви могат да бъдат 

последиците?
• Какво е необходимо да се 

провери?
• Какво казва съдът?
• Допълнителна литература
• Използвана съдебна 

практика
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Семейство
• Недоверие и отчуждение между партньорите, раздяла, 

развод и увредени семейни отношения
• Членовете на семейството могат да бъдат преки участници в 

производството
• Семейството трябва да се справя с емоционалното състояние 

на обвиняемия или подсъдимия
• Ограничителните мерки могат да променят начина, по който 

обвиняемият или подсъдимият е свикнал да общува със 
семейството си

• Мерките, които ограничават свободата на движение, лишават 
обвиняемия или подсъдимия от възможността за лично 
участие в някои семейни дейности и налагат промяна в 
обичайното разпределение на отговорностите между 
членовете на семейството
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Семейство
„Съдът намира, че в случая, с оглед постигането на целта на мерките 
за неотклонение предвидена в чл. 57 от НПК, при съобразяване на 
обстоятелствата по чл. 56, ал. 3 от НПК във връзка със семейното 
положение на обвиняемия [обвиняемият има малко дете, което се 
отглежда понастоящем от майката, която изпитва затруднения сама да 
се грижи за него], подходяща спрямо обвиняемия се явява мярката
„подписка”, с която в достатъчна степен от една страна, ще се 
обезпечи участието на обвиняемия в наказателното производство, а от 
друга страна ще се обезпечи полагането на необходимите грижи за 
детето му, като необходимостта да се грижи за детето си е фактор, 
който ще въздейства върху обвиняемия в положителна насока и би го 
мотивирал да не се укрие или да извърши друго престъпление.”

Районен съд – Поморие
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Семейство

„В депозираната молба до ВРС адв. Р. твърди, че здравословното 
състояние на жената, с която обвиняемия живее е влошено предвид 
напреднала бременност и моли обвиняемия да бъде с по-лека мярка за 
неотклонение, за да може да се грижи за детето си и бременната си 
жена.
[…]
Съпоставяйки представените медицински документи за бременността 
на жената на Т., съдът стига до заключението, че същата е била 
бременна и към момента на извършване на престъплението, но това по 
никакъв начин не е подействало възпиращо за обв. Т.”

Районен съд – Варна
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Дом
• Задържането под стража лишава изцяло лицето от 

възможност да живее, да посещава и да се грижи за дома си 
• Всички дейности по поддръжката на жилището на 

задържаното лице трябва да бъдат поети от други хора, а 
продължителното задържане може да бъде свързано с 
допълнителни разходи

• Ако жилището остане необитавано за дълго време, то може 
да стане обект на посегателство

• Наказателното производство може да доведе до опасност 
обвиняемият или подсъдимият да загуби своя дом 
(студентско общежитие, ведомствено жилище, жилище под 
наем, ипотекирано жилище)

• Наказателното производство може да ограничи 
възможностите за намиране на жилище
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Общност
• Производството може да извади на светло данни за 

поведението на лицето, което да доведе до осъдително и 
дискриминационно отношение към него, а оттам и до 
социално изключване, 

• Въздействието на наказателното преследване върху 
отношенията на обвиняемия или подсъдимия с общността 
зависи от степента на информираност на общността относно 
производството

• Наказателното производство накърнява репутацията на 
обвиняемия или подсъдимия в общността и води до загуба на 
доверие и ограничаване на социалните контакти, което често 
засяга и членовете на неговото семейство, които могат да 
станат обект на враждебно или обидно отношение
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Деца
• Отсъствието на родителя засяга развитието на детето и го 

лишава от грижи, особено при самотен родител
• Производството може да предизвика стрес, отчуждение, 

изолация и дори омраза и недоверие в системата
• Знанието на детето, че родителят му е обвинен в извършване 

на престъпление, може да бъде травмиращо 
• Средата, в която детето прекарва определено време (детска 

градина, училище) може да стане враждебна
• Мерките по отношение на децата на обвиняемите и 

подсъдимите (приемно семейство, социална услуга) може да 
се отрази на развитието им

• При задържане под стража на децата се налага да 
преживяват посещенията в местата за задържане (лоши 
условия, депресираща атмосфера, пътуване)
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Деца
„Обстоятелството, че полага грижи за трите си малолетни деца е 
отчетено и преценено и съпоставено с изложеното по-горе. 
Издръжката отглеждането и възпитанието на трите малолетни деца на 
обвиняемия е родителска грижа и задължение, но както сам 
обвиняемият сочи, тя е полагана не само от него, а и от съпругата му, 
макар да е посочено, че същата има непостоянни трудови доходи. 
Настоящият съдебен състав счита също, че обвиняемият следваше да 
съобрази обстоятелството, че е баща на три малолетни деца преди да 
стане съпричастен към процесното деяние. Вярно е, че децата имат 
нужда от грижата на своя баща, но деянието му и неговата обществена 
опасност го характеризират не като грижовен родител, а напротив – по 
този начин той дава изключително негативен пример, който би могъл 
да повлияе на неговите деца за в бъдеще.”

Районен съд – Пазарджик
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Зависими от грижа лица
• Наказателното производство може да има временно или 

трайно отражение върху зависимото от грижа лице, особено 
ако то не е в състояние да се обслужва само

• Наказателното производство може да принуди друг член на 
семейството да поеме задълженията и на обвиняемия

• Производството може да засегне средствата, с които 
обвиняемият разполага, за да се грижи за зависимото лице

• Мерките, които засягат свободата на движение, могат да се 
отразят на полагането на грижите, особено когато те 
изискват физическото присъствие на полагащото грижи лице

• Производството може да има психологическо отражение 
върху зависимото лице поради това, че вижда лицето, което 
полага грижи за него, в такава ситуация, особено при силна 
връзка между двете лица
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Зависими от грижа лица
„Неоснователни са възраженията, както на обвиняемия, така и на неговата 
защита, касаещи законността на неговото задържане, свързани с твърдения 
за силно влошеното здравословно състояние на неговото малолетно дете, 
респективно за необходимостта той да излезе на свобода, за да полага грижи 
за същото. […] От представените доказателства се установява, че се касае за 
здравословно състояние с давност от повече от 10 години. Това 
обстоятелство е било налице и към момента на първоначалното задържане и 
до настоящия момент липсват, каквито и да било доказателства в посока, че 
няма кой да полага грижи за болното дете, както и в посока, че се касае за 
такова състояние, налагащо именно обвиняемия да полага грижи за детето. 
Впрочем, доколкото това влошено здравословно състояние на детето е с 
голяма давност, то е било налице и към момента, когато обвиняемият е 
изтърпявал наказание лишаване от свобода в затвора, а и не му е попречило 
да продължава да върши престъпления.”

Окръжен съд – Сливен
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Работа
• Ако лицето не работи, наказателното преследване може да 

ограничи възможностите му да си намери работа
• Ако обвиняемият или подсъдимият работи, той може да не 

бъде в състояние да изпълнява своите задължения, което да 
доведе до прекратяване на трудовото правоотношение

• Лицата, задържани под стража, и тези под домашен арест, 
са практически лишени от възможност да ходят на работа, 
което в повечето случаи означава, че не могат да изпълняват 
служебните си задължения (при по-леки мерки този ефект 
зависи от естеството и динамиката на работата)

• Някои мерки директно възпрепятстват обвиняемия или 
подсъдимия да изпълнява служебните си задължения изцяло 
(отстраняване от длъжност) или частично (забрана за 
напускане на страната) 22



Работа
„Действително от справката за съдимост на обвиняемия се установява, че той е 
многократно осъждан, което сочи на по-висока степен на обществена опасност 
на личността му. Независимо от това обаче, от показанията на св. Б. става ясно, 
че свидетелят е собственик на заведение в гр. П. и е доволен от работата на 
обвиняемия по подготовката на заведението за летния сезон и единствено 
задържането на последния е възпрепятствало свидетеля да сключи трудов 
договор с него за летния сезон. Свидетеля сочи, че при възможност за това, би 
наел обв. М. на работа в заведението си, тъй като обвиняемият е демонстрирал 
добри трудови умения и желание за работа. Съдът намира, че независимо от 
обремененото съдебно минало на обв. М., същият при съвсем реалната 
възможност да реализира трудови доходи на желана от него работа през летния 
сезон, би се въздържал от престъпна дейност и трудовата му заетост би могла 
да въздейства положително за формиране на трайни трудови навици у 
обвиняемия.”

Районен съд – Поморие
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Образование
• Обвиняемият или подсъдимият може да не успее да 

продължи или да завърши своето образование поради 
невъзможност да посещава учебните занятия

• Принудителните мерки, които се налагат на обвиняемия или 
подсъдимия, могат да възпрепятстват посещението на 
учебни или други занимания, което да затрудни усвояването 
на учебното съдържание и да доведе до неуспешно полагане 
на изпити и незавършване на съответната степен

• Дългото отсъствие от занятия може да бъде причина за 
недопускането до явяване на изпит или за временно, или 
окончателно прекратяване на обучението 

• Допълнителните разходи във връзка с наказателното 
производство (гаранция) може да възпрепятства лицето да 
плаща за образованието си 24



Образование
„В тази връзка за личността на обв. Д. са събрани 
доказателства за това, че е оказал съдействие на полицейските 
органи, до момента не е криминално регистриран или осъждан, 
семейно е ангажиран с малко дете, за което трябва да се грижи 
и издържа, както и че се стреми да повиши образователното си 
ниво със сключен договор за обучение с професионална 
гимназия по дървообработване. Затова и първостепенният съд, 
неправилно е приел, че на този сравнително ранен етап от 
наказателното производство, единствената адекватна мярка за 
неотклонение спрямо обв. Д. се явява най-тежката „Задържане 
под стража”.”

Апелативен съд – Пловдив
25



Имуществено състояние
• Наказателното производство може да възпрепятства 

получаването на доход, ако обвиняемият или подсъдимият 
не може да работи

• Наказателното производство може да възпрепятства достъпа 
на лицето до бъдещи източници на доход, поради 
невъзможност то да отговори на определени критерии

• Съществуват законодателни ограничения лицата, които са 
обект на наказателно производство, да заемат определени 
длъжности или позиции

• Обвиняемият или подсъдимият може да си възстанови 
загубените доходи, но на по-късен етап от производството 
или едва след неговото приключване

• Наказателното производство може да доведе до нови 
разходи (пътуване, гаранция, алтернативни източници на 
финансиране)
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Социален живот
• Непосредственият ефект на наказателното производство 

върху социалния живот на обвиняемите и подсъдимите е 
тяхната ограничена възможност да продължат да участват 
лично в социални дейности, поради наложените им 
принудителни мерки

• Производството може да засегне социалния живот на лицето 
и по причини, които не са пряко свързани с наложените 
мерки: страх, безпокойство, чувство на срам, притеснение, 
че могат да бъдат разпитвани за хода на делото

• Социалният живот на обвиняемите и подсъдимите може да 
пострада от негативната реакция на техния собствен 
социален кръг
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Медийно отразяване
• Ефектът на медийното отразяване зависи от начина, по който 

лицето се представя в медиите, от оповестената информация 
и от известността на му в общността

• Медийното отразяване често представлява вмешателство в 
личната сфера, тъй като обществено достояние стават и 
несвързани с делото данни за личния живот на лицето

• Медиите могат да формират определени нагласи сред 
обществеността към обвиняемия и неговото семейство

• Негативните последици са особено силни при отразяване на 
конкретни процесуални действия с участието на обвиняемия 
(задържане, обиск, разпит) 

• Медийното отразяване има дългосрочен ефект, тъй като 
информацията остава в публичното пространство и е лесно 
достъпна в продължение на дълъг период от време

28



Участие в политическия живот
• Наказателното производство не е основание за лишаване от 

избирателни права, но принудителните мерки могат да имат 
такъв ефект (задържаните лица имат право да гласуват, но 
за целта трябва да има избирателна секция в мястото на 
задържане)

• Мерките, които ограничават свободата на движение, могат 
да създадат трудности пред упражняването на правото на 
глас

• Правото на обвиняемия или подсъдимия на участие в 
политическия живот като кандидат за изборна длъжност 
също може да бъде засегнато поради оттегляне на 
номинацията му
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Въпросник за оценка на въздействието на 
наказателното производство върху 

обвиняемите и подсъдимите
• Цел: да оцени потенциалното 

въздействие на наказателното 
производство и на мерките, 
наложени от компетентните органи 
в рамките на това производство, 
върху социалното положение на 
обвиняемите и подсъдимите

• Източници на информация: 
оперативни данни, доказателства 
по делото, разпит на обвиняемия и 
подсъдимия, друга публично 
достъпна информация 30



Въпросник за оценка на въздействието на 
наказателното производство върху 

обвиняемите и подсъдимите
Въпрос

Пояснение на въпроса и 
указания за необходимата 
информация

Отговор

Пояснение на отговора и 
примери

Място за отбелязване на 
избрания отговор

31



Въпросник за оценка на въздействието на 
наказателното производство върху 

обвиняемите и подсъдимите

32


	Slide Number 1
	Контекст
	Контекст
	Контекст
	Контекст
	Контекст
	Проектът АРИСА
	Проектът АРИСА
	Фактори, влияещи върху социалния статус на заподозрените и обвиняемите
	Проектът АРИСА
	Оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите
	Структура на наръчника
	Семейство
	Семейство
	Семейство
	Дом
	Общност
	Деца
	Деца
	Зависими от грижа лица
	Зависими от грижа лица
	Работа
	Работа
	Образование
	Образование
	Имуществено състояние
	Социален живот
	Медийно отразяване
	Участие в политическия живот
	Въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите
	Въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите
	Въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите

