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„Привличането на Съда приемам като знак за търсене на комплексен 

подход към решаване на проблемите с местата за лишаване от свобода и 

реформите в тях”  

 Александър Григоров – Председател на Окръжен съд, Плевен 

 
Обществен форум „Добри практики в работата с лицата лишени от свобода” 

 

26 юни 2015г., град Плевен 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Позволете да благодаря за поканата за участие в този проект. 

Уважавам неговата идея да работи не само за служителите в затвора 

Плевен и лица лишени от свобода, чиято присъда се изпълнява там, но и за 

останалите ключови институции, каквато е съдебната система. 

Проект „Свобода зад решетките” е изключително ценен и полезен за 

общността. Смятам участието на съда в предвидените дейности за 

изключително важно и полезно от гледна точка на постигане не само на 

справедлива съдебна система, но и на реална защита на човешките права 

на уязвими групи, каквито са и лишените от свобода. 

Личното ми участие в проекта е от много полезно и ценно. Участвах 

в работни посещения, които екипът на проекта инициира. Те имат своето 

значение за работата ми като съдия в Окръжен съд-Плевен. Към момента 

възнамерявам да инициирам работно посещение и  на моите колеги от 

Окръжен съд, които  да посетят Затвора в Плевен.  

Привличането на Съда като важна страна в наказателната политика у 

нас приемам като знак за търсене на комплексен подход към решаване на 

проблемите с местата за лишаване от свобода и реформите в тях. 

Окръжните съдилища имат своята роля не само в процеса на 

произнасяне и определяне на режима на изпълнение на присъдата, но и в 

преместване на лишените от свобода едно в друго затворническо 

заведение. Видът затворническо заведение, в което осъденото лице се 

 

 

Проект „СВОБОДА ЗАД РЕШЕТКИТЕ”  

 

 
Младежки форум 2001 - 

Разград 

 

Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително 

без прилагане на мерки за задържане” 

Договор 93-00-142/12.03.2015г. 

 

 

 
 

 

Център на НПО 

в Разград 
 

 



Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” е регистрирано в съответствие със ЗЮЛНЦ, решение по 

ф.д. № 525/1998 г. на РОС, БУЛСТАТ: 116043933, адрес за кореспонденция: ул. „Марица” 1, Разград 

7200, e-mail: yforum2001@yahoo.com; office@yf2001.org; www.yf2001.org 

 

настанява първоначално, се определя от съда (чл. 41, ал. 6 НК28 и чл. 57, 

ал. 1 ЗИНЗС) при спазване на установените в закона критерии. В хода на 

изтърпяване на наказанието лишените от свобода могат да бъдат 

премествани от едно затворническо заведение в друго.  

Например преместването от общежитие от открит тип в затвор или 

общежитие от закрит тип се извършва с акт на окръжния съд по 

местоизпълнение на наказанието по предложение на началника на затвора 

(чл. 64, ал. 5 ЗИНЗС). Окръжният съд разглежда делото еднолично, в 

открито заседание с участието на прокурор и в присъствието на осъденото 

лице, което може да се яви със защитник. Съдът се произнася с решение, 

което е окончателно (чл. 64, ал. 6 ЗИНЗС). Ако осъденото лице е 

изтърпявало наказанието на лек режим, при преместването му той се 

заменя с по-тежък. По-тежкият режим се определя от съда и може да бъде 

общ или строг, като в последния случай е необходимо предложение на 

комисията по изпълнение на наказанията (чл. 69, ал. 1 и 2, и чл. 70, ал. 1 

ЗИНЗС). 

Съдът има своята роля и във възможността за обжалване на 

заповедта за преместване от един затвор в друг, както и отказът да бъде 

уважена молба за преместване.  

Замяната на режима с по-тежък от първоначално определения се 

извършва от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието, а 

процедурата е уредена в НПК. 

Надявам се този форум, както и целия проект да бъдат крачка напред 

в дебата и практиките за по-ефективна наказателна система.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.” 

 


