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ЗАТВОРНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ОТ ОТКРИТ ТИП 

 

Според чл. 59 (1) от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под 

стража в затворнически общежития от открит тип се настаняват осъдените за първи 

път на лишаване от свобода до 5 години за умишлени престъпления и осъдените за 

престъпления, извършени по 

непредпазливост. Чл. 64 (2) 

Лишените от свобода, които 

изтърпяват наказание в 

затворническо общежитие от открит 

тип, могат да бъдат премествани в 

затвор или в затворническо 

общежитие от закрит тип, когато 

грубо или системно нарушават 

установения ред, системно се 

отклоняват от работа или влияят 

отрицателно върху останалите. 

Разликата между затворническите 

общежития от открит и закрит тип е 

свързана с режима на охрана, с 

настанените лица и начина 

движение в него и на излизане на работа – навън, с охрана или по друг начин. 

 

Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието в затворнически общежития от 

открит тип могат да: 

1. ползват медицинска помощ в лечебните заведения извън местата за 

лишаване от свобода, включително стационарно лечение без охрана; 

2. присъстват на културни, спортни, религиозни и други мероприятия, 

провеждани в населеното място по местонахождение на общежитието, по ред, 

определен от началника на общежитието; 

3. се обучават в училища по местонахождението на общежитието, 

включително да бъдат включвани в курсове за придобиване на специалност 

или за повишаване на квалификацията заедно със свободните граждани.  

 

С месечен домашен отпуск до 2 денонощия могат да бъдат наградени лишените от 

свобода на общ режим, които изтърпяват наказание в затворнически общежития от 

открит тип. Лишените от свобода на лек режим ползват месечния домашен отпуск до 

2 денонощия по право. 

С ползването на годишната почивка извън затворническото общежитие от открит тип 

могат да бъдат наградени лишените от свобода на лек режим. Наградата включва 

ползването на целия размер на годишната почивка или част от нея, определена от 

началника на съответния затвор. 
 

«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.» 

 


