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Защо лишените от свобода са уязвими?

Наказанието им предполага, че в повечето 
случаи не могат да комуникират с 

институциите лично

– Имат нужда от представител
– Имат нужда от помощ
– Зависими са от управата на затвора



Социо-демографски особености

Дял на новопостъпилите 2003 – 2013 г.



Социо-демографски особености

Образование



Кога лишените от свобода общуват с 
институции?

 По въпроси, свързани с наказанието:

 промяна на режим
 преместване
 жалби и обжалване на дисциплинарни 

наказания

 По въпроси, свързани с живота им навън








С кои институции общуват лишените 
от свобода?

 По въпроси, свързани с наказанието:
 Директора на затвора
 Директора на ГДИН
 Окръжен прокурор

 По въпроси, свързани с живота им навън –
неограничен брой.

 За жалби - Омбудсман, специализирани 
институции, ЕСПЧ…



Кои организации работят с лишените 
от свобода?

 Правозащитни организации
 Помагат при жалби за нарушени права

 Организации със социална насоченост
 духовна подкрепа
 развлекателни дейности
 подкрепа на семейства
 ….

 Намаляване на вреди от употреба на 
наркотици



Проблеми на лишените от свобода в 
комуникацията с институциите

Зависимост:

Директорът 
на затвора

Председател на 
комисията по 

изпълнение на 
наказанията

Награди и 
дисциплинарни 

наказания

Препраща 
всякаква 

кореспонденция 

Дава достъп на 
НПО до затвора

Взима решения 
за преместване в 

рамките на 
затвора

Разрешава отпуск 
или конвоиране



Проблеми на лишените от свобода в 
комуникацията с институциите

 Още зависимости: 

 от роднини за представителство и 
информация

 нямат достъп до първична правна помощ

 за всякакви проблеми се обръщат към 
единствените, до които имат пряк достъп –
инспекторите по социални дейности



Какво не могат НПО в затвора?

 Да участват в процедурите по:
 преместване
 смяна на режим
 налагане на наказания

 Да разчитат на ясни критерии за достъп до 
лишените от свобода

 Да участват в състава на комисиите по 
изпълнение на наказанията

 По закон НПО могат да бъдат адресати и 
представители при подаване на жалби от 
лишените от свобода



Защо повече НПО в затвора?

 НПО в помощ на управата на затвора

 НПО като гарант за спазване на човешките 
права

 НПО в помощ на лишените от свобода

 НПО в процеса на ресоциализация



Благодаря за вниманието!


