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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият сборник е изготвен по  проект „Насърчаване развитието на практики на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство“, реализиран в периода 

февруари 2021 г. – август 2022 г., от сдружение „Пи Еф България – общност за помирително 

правосъдие“.  

Той отразява изследователските усилия по съставянето на проблемна карта на 

възстановителното правосъдие в България и оценка на възможностите за развитието на 

практиките на възстановително правосъдие (ВП) в наказателното производство и при 

изпълнение на наказанието.  

Сборникът, така както е съставен и покритието, което осъществява като анализ, оценка и 

препоръки за развитие, е ценен ресурс за всеки интересуващ се от прилагането на практики на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство. Той е първият по рода си 

ресурс, съдържащ дълбинно изследване по сегменти, на базата на което се очертават 

препоръки за развитие в областта на ВП в България. През годините са правени изследвания и 

обзори на състоянието на ВП в България, от различни автори и екипи на организации. Те 

обаче, в огромната си част, са части/елементи от международни проекти, целящи интервенции 

на Европейско ниво и/или са насочени към въвеждането на отделни практики и фокусиране на 

вниманието към отделни целеви групи. В този смисъл, сборникът не стъпва на изцяло нова 

територия, но неговият обхват и съдържание са насочени изцяло към реформиране на 

наказателната политика в България и възможностите тя да бъде подобрена чрез въвеждането 

на възстановително мислене и  практика в наказателното производство и при изпълнението 

на наказанието.  

Сборникът е организиран в три основни глави. 

В Глава първа „Оценка и анализ на състоянието на възстановителното правосъдие 

в България с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие“ се разполагат 

текстове, изследващи международната и националната регулация, резултати от 

социологическо изследване относно нагласите и потребностите от развитие на 
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професионалистите; анализ на състоянието на инфраструктурата на практики на 

възстановителното правосъдие в три целеви района: Враца, София и Стара Загора.  

Всеки един от материалите е организиран така, че ясно да представи аналитичната работа 

на изследователя, теоретичните източници, на които стъпва, реални данни, с които борави, 

изводи и препоръки, които се извеждат към развитието на практики на възстановително 

правосъдие в наказателното производство и при изпълнение на наказанието, по включените 

сегменти в изследването.  

Глава втора „Развитие на професионалния капацитет“ включва обзор на състоянието, 

изводите и препоръките за изграждането на професионалния капацитет на целевите групи 

практикуващи, свързани с пеналното и пенитенциарното производство. Обзорът обхваща  

ценни препратки към формулирани вече изисквания в международните стандарти за обучение 

и развитие на професионалистите. Включен е преглед на осъщественото обучение в трите 

целеви района: Враца, Стара Загора и София, в рамките на проекта. Дадена е съдържателна и 

методическа насока за организирането и провеждането на базисни обучения по прилагане на 

практики на възстановителното правосъдие и насоки за развитие на една системна работа по 

изграждането на професионалисти в областта.  

Глава трета „Крос – анализ“ представлява обобщение и засичане на всички натрупани 

теоретични и емпирични данни от изследванията, обученията, дискусии, организирани в 

рамките на проекта, в това число и от проведената кръгла маса с представители на целевите 

групи. Очертава критични зони и такива с потенциал за развитие на ВП, дава  хоризонт за 

конкретни действия и по-дългосрочни политики.  

Погледнато по друг начин, крос–анализът се опира на опита, познанието и практиката на 

изследователи от различни полета и смятам, че това е другата му огромна добавена стойност. 

Сред авторите на сборника са представители на академичните среди, като:    

Проф. д-р Добринка Чанкова, която дългогодишно и целенасочено се занимава с 

наказателен процес и възстановително правосъдие; 

Проф. д-р Мартин Канушев, социолог и преподавател с траен интерес в своите научни 

изследвания, свързани с историческото развитието на наказателните политики в България.  

Друга част от авторите на сборника са професионалисти от различни полета, с разнороден 

опит в областта на наказателното и възстановителното правосъдие. Сред тях са:  

Д-р Росица Тончева, съдия в апелативен съд Варна;  

Мария Савова, психолог, с дългогодишен опит в системата на затворите и организацията 

на работа на направление „Социална дейност и възпитателна работа“;  
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Звездица Асенова-Ковачева, педагог, професионалист от неправителствения сектор, с 

богат опит във въвеждането на иновативни практики в системата на социалните услуги и 

образованието. В последните години проявява траен интерес към развитието на практиките на 

ВП в образованието и детското правосъдие.  

Вътрешен оценител на изследователската работа и крос-анализа е Елена Евстатиева, 

професионалист с дългогодишен опит по въвеждането на практики на възстановително 

правосъдие в затворите София и Враца, инициатор и координатор на ежегодните 

Конференции по ВП, провеждани от 2018 година до сега. 

Можем да твърдим убедено, че сборникът осигурява интердисциплинарност и 

многообразие в анализа и интерпретацията на резултатите.  

Със сигурност направените изводи и препоръки могат да бъдат поставени на дебат и да 

бъдат доразвити. Със сигурност, въпреки огромния стремеж към обективност, част от    

тях вероятно са повлияни от опита, нагласите и професионалната подготовка на 

изследователите. Със сигурност обаче, заинтересованият читател ще намери изключително 

богата база от данни, която може да анализира, интерпретира допълнително и впоследствие.  

Това, което отсъства от анализа и което можем да отбележим като изключително важно, е 

изследване на нагласите и потребностите на жертвите, извършителите, техните семейства и 

общностите, във връзка с прилагането на практики на възстановителното правосъдие в 

наказателното производство. Този сегмент се засяга в частта, свързана с инфраструктурата, но 

през професионалистите, работещи с тези групи. Едно директно проучване с респонденти, 

пряко засегнати от престъпления би дало по-реалистична картина за реалните потребности, 

дали и доколко те се посрещат от сега съществуващите практики на социални услуги и какво 

е мястото на практиките на ВП, според пряко засегнатите от престъпления. Това би било една 

следваща стъпка, към продължаване на реализираните вече изследователски действия и 

усилия за откриване на възможности за подобряване на наказателните политики в България.  

Най-накрая бих искала да добавя, и с това да затворя настоящото въведение към Сборника,  

един въпрос, който бе формулиран още в началото на изследователската работа: Защо е 

толкова тудно въвеждането на практики на възстановителното правосъдие в наказателното 

производство в България, още повече, че ВП отдавна не е нова тема за професионалисти от 

различни полета? 

Въпросът вълнува през годините професионалистите, прилагащи практики на ВП, 

вълнува и е проблематизиран от академичните среди, от представители на съдебната власт и 

полисимейкъри. Независимо, че може да има много вариации на този отговор, една основна 

червена линия минава през по-голямата част от изследванията: противоречиви, двойнствени 

послания, заложени в законодателството и една изключително „невъзстановителна среда“, 
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както споделя един респондент, което препраща към обществени нагласи и валидизиране на 

едно по-ретрибутивно правосъдие в обществото.  

Това се вижда и в оценката на нагласите. Повечето от респондентите, идващи от 

системата, свързана с изпълнение на наказанията, са позитивно настроени към практиките на 

ВП и виждат огромен смисъл в прилагането им, докато респонденти с профил работа с жертви 

на престъпления изразяват ясен отказ и намират в това основания, свързани със закрилата на 

техните клиенти. Въпросът е как Законодателят  ще разреши тази дилема, без да създава 

дисбаланс и да лишава страните от права, които, едновременно с това твърди, че съблюдава.  

 

 

Елена Евстатиева 

Ръководител на проекта и вътрешен оценител на изследването 
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- ГЛАВА ПЪРВА - 

  

 

 

 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ  
НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ СЪСТАВЯНЕ 

НА ПРОБЛЕМНА КАРТА И ПРЕПОРЪКИ ЗА 
РАЗВИТИЕ 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ И 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

ПРАКТИКИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

   

Проф. д-р Добринка Чанкова, 
преподавател по наказателен процес в ЮЗУ "Неофит Рилски" 

 

 

Резюме: Представените обзор и анализ целят да информират  специализираната 

българска аудитория за еволюцията и актуалното  състояние на международната и 

европейската регламентация на възстановителното правосъдие и ангажиментите, 

които произтичат за България от участието ни в международни организации, приели 

съответните актове. Отделено е дължимото внимание, както на най-широко 

разпространените модели, чрез които функционира възстановителното правосъдие 

- медиация жертва-извършител, конфериране, кръгове, така и най-новите инвенции 

в материята. Проучени са стандартите, които осигуряват качеството на 

възстановителните процеси. Подбрани са образци на добри практики и подходи за 

въвеждане на инструментариума на възстановителното правосъдие. На базата на 

направените изводи са генерирани множество препоръки към политиците, 

законотворците и практиците за насърчаване въвеждането на възстановителни 

практики в българското наказателно законодателство и правосъдна система. 

Те касаят институционализирането на възстановителното правосъдие, 

взаимовръзките му с действащия правен ред, обучението на 

професионалистите, информирането на обществото и други неотложни 

въпроси. 

 
Ключови думи: възстановителни практики, международна и европейска 

регулация, модели, стандарти, добри практики на въвеждане на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство, препоръки.  
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I. НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – 

МЕЖДУНАРОДНА И ЕВРОПЕЙСКА 

 

Възстановителното правосъдие обикновено се разглежда като новата, по-хуманна 

парадигма на наказателното правосъдие. В основата му стои идеята за възстановяването на 

жертвата и на извършителя на престъплението, поправянето на вредата, връщането на 

спокойствието и равновесието в обществото. Този нов подход към престъпността поставя 

акцента върху жертвата, „изправянето” на ситуацията, а не върху наказанието. Той е 

ориентиран повече към бъдещето, а не към миналото.
1
 

Възстановителното правосъдие (ВП) функционира посредством различни модели. 

Въпреки някои нюанси, взаимозаменяемо се използват и конструкциите „възстановителни 

практики“, „възстановителни инструменти“, "възстановителен процес" и др. – водещ е 

възстановителният елемент, поправянето. Най-широко  разпространени са медиацията 

жертва-извършител, конферирането, моделът на кръга, но съществуват и други 

разновидности. 

Възстановителното правосъдие е не само теоретична идея, то намира своята опора  в 

редица международни инструменти. Пряко или косвено, имплицитно или експлицитно, 

множество актове, приети в рамките на различни организации, поощряват многообразието на 

подходите при осъществяване на правосъдието, особено по отношение на младите 

правонарушители, както и засилената защита на жертвите.  

Международноправната основа на ВП се съдържа преди всичко в поредица правни актове, 

приети в рамките на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз, а така също и в някои други 

документи. 

Макар първоначално универсалните инструменти, приети в рамките на Организацията на 

обединените нации, да отделят привилегировано място на нарушителя, постепенно те 

започват да обръщат все по-голямо внимание на жертвата на престъплението. В това 

отношение специално трябва да се посочи Декларацията на ООН за основните принципи на 

правосъдието спрямо жертвите на престъпления и злоупотреба с власт от 1985 г. Освен, че 

препоръчва приоритетно третиране на жертвата в наказателния процес и различни дейности в 

нейна подкрепа, тя насърчава използването на неформални механизми като медиация, 

                                                
1 Зер, Х. Малка  книга  за  възстановителното  правосъдие,  2018 (превод  на  български език). 
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арбитраж и други традиционни практики, с които да се постигне помирение и възстановяване 

на вредите. 

В Минималните стандарти на ООН за правосъдието по отношение на непълнолетни (т.нар. 

Пекински правила от 1985 г.) изрично се подчертава, че изискванията за справедлив процес 

следва да се съчетават със защитата на интересите и бъдещото развитие на младежите. Особен 

акцент се поставя на гъвкавостта в подходите към тях и най-вече на реституцията, 

компенсацията и други алтернативни на наказанието мерки. На същата идеологическа основа 

са изградени и Указанията на ООН за превенция на противоправните прояви на непълнолетни 

(Ер-Риядски указания от 1990 г.) и Правилата на ООН за защита на лишените от свобода 

непълнолетни от същата година. 

С още по-голяма задълбоченост тези основни принципи са развити в Конвенцията на 

ООН за правата на детето от 1989 г., изискваща адекватно на възрастта третиране на 

децата-нарушители и поставяща акцента върху тяхната реинтеграция. Член 40, ал. 3 касае 

мерките на възстановителното правосъдие:  

„Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да съдействат за създаването на 

закони, процедури, органи и институции, имащи непосредствено отношение към деца, 

заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на наказателния закон и 

по-специално: … б) когато е подходящо и желателно, за вземане на мерки за разрешаване на 

случаите с такива деца, без да се прибягва до съдебни процедури, при условие, че напълно се 

спазват правата на човека и законовите гаранции.” 

Политиката в полза на жертвите и стимулиране на алтернативните подходи в сферата на 

наказателното правосъдие е доразвита и в други документи, приети в рамките на ООН. През 

1998г. в Наръчника по възстановително правосъдие
2
, разработен от Работната група по ВП 

към Алианса на неправителствените организации за превенция на престъпността и 

наказателно правосъдие към ООН, е закрепена първоначално дадената от Тони Маршал 

дефиниция на ВП като процес, чрез който страните, свързани с дадено престъпление, 

съвместно решават как да се справят с неговите последици и отражението му върху 

бъдещето. Тази дефиниция се зползва много дълго, включително и до днес, въпреки, че 

редица актове впоследствие дават свои определения.  

                                                
2 McCold, P.  Restorative Justice Handbook. UN Alliance of NGOs on Criminal Justice and Crime Prevention, Working Party on 

Restorative Justice, New York, 1998. 
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В следващите години се приемат и други документи
3
. В Резолюция 1999/26 от 1999г. 

“Развитие и приложение на медиацията и мерките на възстановителното правосъдие в 

наказателно-правосъдната система”, медиацията и възстановително правосъдие се разглеждат 

като релевантен отговор на младежката престъпност. Още по-далеч отива Резолюция 2002/12 

от 2002 г., с която се приемат Основните принципи при използването на програми на 

възстановителното правосъдие в наказателно- правосъдната система.
4
 Тя поставя фокуса 

върху фундаменталните начала, стандарти и гаранции при приложението на възстановително 

правосъдие и мерките, които следва да бъдат предприети за по-нататъшно му развитие.  

Възстановителното правосъдие е значима тема в дневния ред на Десетия конгрес на ООН 

по превенция на престъпността и третиране на правонарушителите, проведен във Виена през 

2000 г., на Единадесетия конгрес, състоял се в Бангкок, Тайланд, през 2005 г., на 

Дванадесетия конгрес, проведен в Салвадор, Бразилия, през 2010 г. и др. В Заключителните 

декларации на първите два конгреса акцентът е поставен най-вече върху приложението на 

възстановителното правосъдие по отношение на престъпленията на непълнолетните и 

младите извършители. По-голямо внимание на въпроса отделя Виенската заключителна 

декларация
5
, която освен това утвърждава необходимостта от въвеждане на „... където е 

подходящо, национални, регионални и международни планове за действие в подкрепа на 

жертвите на престъпления като механизмите на медиацията и възстановителното 

правосъдие". Заключителната декларация от Банкок
6
 също дава тласък на развитието на 

възстановителното правосъдие. Във финалния документ на  конгреса в Салвадор
7
 отново се 

подчертава ролята на възстановителното правосъдие като алтернатива на лишаването от 

свобода и за рехабилитация и реинтеграция на затворниците. 

                                                
3 Guide for Policy Makers on the  Implementation of the  UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime  

and Abuse of Power, UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999;  

Handbook on Justice for Victims: On the use and application of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power, UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Centre for International Crime Prevention, New York, 

1999. 

4 United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, in: Handbook on restorative 

justice programmes, United Nations, 2006. 

5 Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of Twenty-first Century, Vienna, April, 2000 . 

6 The Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 

April, 2005. 

7 Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their 

Development in a Changing World, April, 2010. 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 13 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Един от особено значимите инструменти е Наръчникът на ООН по Програмите на 

възстановителното правосъдие от 2006 г.
8
 В него е преодоляно стеснителното разбиране на 

приложното поле на възстановителното правосъдие преди всичко по отношение на 

непълнолетните извършители на престъпления и се насърчава неговото най-широко 

прилагане. Дават се ценни указания на държавите как пълноценно да въведат този 

инструментариум в своите правни системи.  

Ангажиментът на ООН към ВП не приключва обаче. Приемат се нови и нови документи.
9
 

Наръчникът по програмите на ВП е актуализиран и допълнен и през 2020 г. е публикувано 

второ издание.
10

 В него е отразено развитието на иновативните подходи в областта на 

възстановителното правосъдие. Подчертава се, че ВП подобрява достъпа към правосъдие, 

особено по отношение на жертвите на престъпления от маргинализирани или уязвими групи, 

включително и в контекста на преходното правосъдие. Наръчникът цели да подкрепи 

държавите-членки в практическото осъществяване на върховенството на правото и реформите 

на наказателно- правосъдните им системи. 

Изрично е посочено, че стремежът е Наръчникът да бъде използван  от законодатели, 

политици, професионалисти от наказателното правосъдие, прилагащи възстановителни 

практики, неправителствени организации, обикновени членове на обществото и граждани, 

като справочник и обучителен материал. Той представя ясно и съдържателно предимствата на 

програмите на ВП и добрите практики. Обхватът му е изключително широк - приложими 

стандарти, конструиране и имплементация на програми, динамика на възстановителните 

интервенции, начините на мобилизиране на общността, инструментите за мониторинг и 

оценка. Акцентът е върху предоставяне на информация и примери как могат да се разработят 

и приложат отделни програми в многообразието на социални, културни и правни дискурси.  

В резюме, ООН приема голям брой актове, занимаващи се директно или индиректно с 

възстановителното правосъдие. Анализът на тези документи показва основните пунктове на 

дебата по темата. Преди всичко, това е осъзнаването, че жертвата не участва достатъчно 

пълноценно в наказателното производство. Що се отнася до непълнолетния правонарушител, 

това е нуждата от осигуряване на приоритет на образователния процес, по възможност 

избягване на наказателно производство и защита от негативни последици. В тази рамка 

                                                
8  Handbook on restorative justice programmes, United Nations, 2006. 

9 Resolution 2016/17 adopted by the Economic and Social Council on 26 July 2016 on „Restorative justice in criminal matters‟, 

completed by Resolution 27/6 (2018) by the Commission of Crime Prevention and Criminal Justice on „restorative justice‟, etc. 

10 Handbook on restorative justice programmes, 2nd ed., UNODC, 2020. 
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механизмът на възстановителното правосъдие се очертава като идеалната среда за 

възстановяване на отношенията между жертвата и правонарушителя. Това е и най-добрият 

начин за борба срещу рецидивизма; за облекчаване на натоварването на съдилищата с 

наказателни дела, като средствата и усилията се съсредоточат върху най-тежките 

престъпления; за намаляване на пренаселеността на затворите; стимулиране на социалната 

реинтеграция на правонарушителя и даване на удовлетворение на жертвата за претърпяното. 

В рамките на Съвета на Европа  също са приети редица регионални актове, пряко или 

косвено насърчаващи прилагането на принципите и методите на възстановителното 

правосъдие, в това число предвиждане на компенсация на жертвите, институционализиране и 

използване на медиацията, извънсъдебните споразумения и помирението, въвеждане на 

алтернативни на наказанието мерки и най-вече на лишаването от свобода, и т.н. Един от 

първите инструменти е Препоръка № R/85/11 за положението на жертвата в  наказателното 

производство, която насърчава правителствата да изследват предимствата на медиацията и 

помирението и да ги приложат в наказателния процес. Препоръка № R/87/21 за подпомагане 

на жертвите и превенция на виктимизацията също насърчава експериментирането на 

медиацията. Макар и по-късно заменена с Препоръка № R/2006/8 за подпомагане на жертвите 

на престъпността, тя изиграва важна роля за утвърждаване приоритетното място и защита на 

пострадалите във и извън наказателния процес. Препоръка №R/87/20 за социалната реакция 

на правонарушенията на непълнолетни стимулира прилагането на алтернативните 

производства и медиацията. В Препоръка № R/95/12 за администриране на наказателното 

правосъдие  медиацията жертва-извършител отново се разглежда като способ за решаване на 

проблемите на наказателно-правосъдната система. Препоръка № R/96/8 за наказателната 

политика в Европа в период на промени по индиректен начин инкорпорира някои от 

основните идеи на възстановителното правосъдие: ограничаване на наказанията, свързани с 

лишаване от свобода, активно участие на обществеността, адекватно внимание на 

потребностите на жертвите и др. 

Един от фундаменталните актове на Съвета на Европа в изследваната материя е 

Препоръка № R/99/19 за медиацията по наказателни дела. Тя дефинира медиацията като всеки 

процес, при който жертвата и извършителят могат, ако доброволно се съгласят, да 

участват активно в решаването на проблемите, произтичащи от престъплението с 

помощта на безпристрастно трето лице. Препоръката е иновационен и обхватен документ, 

който определя необходимостта от далновидна наказателна политика и законодателна рамка и 
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изследва внимателно връзката на медиацията с наказателно-правосъдната система и 

основните правни гаранции. Акцентът правилно е поставен върху качеството на практиката. 

Документът съдържа характеристика на квалификацията и подготовката на медиаторите и 

призовава за стимулиране на изследванията и оценката на медиацията по наказателни дела. 

Препоръката насърчава държавите да осигурят възможност медиацията да се използва като 

доброволно приета процедура на всички етапи на наказателния процес. Насърчава се също 

така приемането на съответно законодателство от държавите-членки на Съвета на Европа. 

Последващо изследване показва, че препоръката е инструмент, който оказа изключително 

благоприятно въздействие върху развитието на медиацията в Европа, особено в страните от 

Централна и Източна Европа.  

Препоръка № R/2006/2 относно Европейските правила за затворите отчита потенциала 

на възстановителните мерки за решаване на конфликти в затворите и ги насърчава.  

Препоръка № R/2017/3 за Европейските правила за санкциите и мерките, изпълнявани в 

общността, категорично стимулира  възстановителните практики. 

В рамките на Съвета на Европа са предприети и множество други инициативи в подкрепа 

на възстановителното правосъдие. Особено полезен в това отношение е интегрираният проект 

„Отговори на насилието в ежедневния живот в демократичното общество” /2002-2004 г./. 

Приложението на възстановителното правосъдие отново е определено като приоритет и е 

публикувана книга - ръководство
11

. 

Следва да се посочи също, че 26-та конференция на Европейските министри на 

правосъдието (Хелзинки, 2005 г.) приема резолюция “Социалната мисия на наказателно- 

правосъдната система: Възстановителното правосъдие”.  Министрите се споразумяват за 

сътрудничество и бъдещи активни действия за насърчаване на ВП. И 27-та конференция на 

Европейските министри на правосъдието (Ереван, 2006 г.) приема резолюция, която също 

адресира медиацията и възстановително правосъдие. Последно, министрите на правосъдието 

приемат във Венеция през декември 2021г. нова декларация, даваща силен тласък на 

възстановителното правосъдие.  

                                                
11 Aertsen, I., Mackay, R., Pelikan, C., Willemsens, J.  and Wright, M. Rebuilding community connections- mediation and 

restorative justice in Europe, Council of  Europe Publishing, 2004. 
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През 2018 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа одобри най-новата препоръка 

към държавите-членки относно възстановителното правосъдие по наказателноправни 

въпроси – CM/Rec(2018)8
12

. Заслужава да се отбележат някои по-съществени моменти в нея. 

Препоръката дава собствено и по-обхватно определение на ВП: „Възстановително 

правосъдие“ се отнася до всеки процес, който дава възможност на лицата, пострадали от 

престъпление, и на лицата, отговорни за тази вреда, ако те свободно се съгласят, да 

участват активно в разрешаването на въпросите, произтичащи от престъплението, с 

помощта на обучено и безпристрастно трето лице“. Заставайки зад всички досегашни 

достижения, в препоръката се откроява стремеж за надграждане на теоретичните постулати и 

законодателни решения и акселериране на практиката по приложението на ВП. Както изрично 

се посочва в преамбюла й, предпоставка за нейното приемане е нарастващият интерес към ВП 

от държавите-членки, които отчитат ползите му за наказателно-правосъдните системи. 

Същевременно, отбелязва се, че развитието в държавите е различно, гъвкаво и асиметрично. 

За това превалиращо възходящо, но все пак неравномерно разпространение, при което 

потенциалът на ВП не се използва пълноценно, има много научни доказателства, които 

препоръката съобразява. Препоръката цели: 

 да се издигне съзнанието и насърчи развитието и използването на ВП в 

наказателно-правосъдните системи на държавите-членки: 

 да се разработят стандарти за неговото приложение, и насърчат безопасните, 

ефективните и базирани на доказателства практики: 

 да се постигне по-пълно и обхватно разбиране за ВП и неговите принципи и 

преодолее стеснителното интерпретиране в някои предходни инструменти: 

 да се разработят механизми за приложение на ВП в затворите и пробационните 

служби.  

Ценността на препоръката идва най-вече от новия, силен тласък, който дава към 

държавите-членки, които следва да предоставят на своите граждани благоприятната 

възможност да се ползват от ВП. Това е необходимо, тъй като всички граждани на Европа 

следва да имат равни права и възможности. Неприемливо е, от ортодоксална правна гледна 

точка, поради бездействие или неглижиране на своите ангажименти, държавите да лишават 

лицата под тяхна юрисдикция от предимствата на ВП. Ето защо препоръката настоятелно 

призовава правителствата на държавите-членки да се съобразят с принципите, посочени в 

                                                
12 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3 
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приложението към нея, и когато развиват ВП да направят текста й достояние на всички 

заинтересувани национални органи, агенции и лица, и на първо място съдии, прокурори, 

полиция, служби в затворите, пробационни служби, агенции за деца, жертви и 

възстановителни практики.  

В обобщение, Съветът на Европа проявява дълготраен интерес към възстановителното 

правосъдие и системно подпомага развитието му в редица страни. Неговият подход е 

балансиран - както от перспектива на жертвата, така и от перспектива на извършителя, а така 

също от общия интерес за добро правосъдие. И макар, че актовете са необвързващи, те 

повлияват особено положително развитието на наказателната политика в европейските 

страни. 

Интересът на Европейския съюз към възстановителното правосъдие е сравнително 

по-нов. По-малкият брой актове може да се обясни с факта, че едва неотдавна неговата 

компетентност бе разширена до съдебно сътрудничество по наказателни дела, които дотогава 

са били предмет на внимание изключително на съответните държави. 

Решаващ момент в развитието на политиката на Европейския съюз по отношение на 

възстановително правосъдие е приемането на обвързващия инструмент Рамково решение на 

Съвета на ЕС от 15 март 2001 г. относно правното положение на жертвите на престъпления в 

наказателното производство (2001/220)
13

. Така държавите-членки на Европейския съюз се 

задължават да изменят националните си законодателства и да предоставят на жертвите от 

престъпления минимална защита, където и да се намират те. Решението насърчава 

използването на медиация в наказателни производства за подходящите за това престъпления. 

Фиксиран бе и срок за прилагането му – 22 март 2006 г. Последвалите доклади по  

изпълнението на решението констатират обаче неудовлетворителни резултати. 

Един от по-новите релевантни европейски актове е Директива 2012/29/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на 

минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 

престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
14

. Тя е част от 

приетата през 2011г. „Пътна карта за укрепване на правата и защитата на жертвите, 

по-специално в рамките на наказателното производство”. На ВП Директивата посвещава 

самостоятелен текст - чл. 12 - право на гаранции в контекста на услугите за 

                                                
13 Official Journal of the European Communities, 22.3.2001, L 82/1-4. 

14 Official Journal of the European Communities, 14.11.2012, L 315/57. 
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възстановително правосъдие. Преди това, в определенията, дадени в чл. 2 от Директивата е 

посочено, че „възстановително правосъдие“ означава процес, при който на жертвата и 

извършителя на престъплението се дава възможност - след свободно изразено съгласие от 

тяхна страна - да участват активно в решаването на въпросите, възникнали в резултат на 

престъплението, с помощта на безпристрастно трето лице.  

Доколкото това определение би могло да се приеме, макар и в известна степен непълно, 

то последващата регулация на Директивата определено може да се каже, че бележи 

отстъпление в сравнение с уредбата на редица предшестващи я международни инструменти. 

В нея изрично се сочи, че държавите членки следва да предприемат мерки за предпазване на 

жертвите от вторично и повторно виктимизиране, от сплашване и от отмъщение, които мерки 

се прилагат при предоставянето на всяка една услуга за възстановително правосъдие. Така се 

гарантира, че жертвите, които са избрали да участват в тези процедури, имат достъп до 

сигурни и компетентни служби, които спазват редица условия. Съгласно директивата, 

практиките на ВП могат да се използват само ако са в интерес на жертвата и нейната 

безопасност е осигурена. Участието на жертвата се основава на нейното свободно изразено и 

информирано съгласие за процеса, неговите резултати и контрола върху евентуално 

споразумение, като това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Изисква се още 

извършителят на престъплението да е признал основните факти по делото. Доброволно 

постигнатото споразумение може да бъде взето предвид при евентуално следващо 

наказателно производство. Конфиденциалността на процеса следва да е гарантирана, освен 

при изрично съгласие на страните за огласяване или ако това се изисква от националното 

право поради наличие на по-висш обществен интерес. 

Изтъкнатите предпоставки и гаранции не са новост и са част от концепцията за 

възстановителното правосъдие. По неизбежност те се съблюдават във всеки един 

възстановителен процес. Освен това, рискът от вторична виктимизация при този вид 

правосъдие в никакъв случай не е по-голям от този при всеки един наказателен процес, и това е 

научно и практически доказано. Степента на многократно по-високо удовлетворение на 

жертвите, участвали в тези процеси, в сравнение с традиционното правосъдие, е изследвана и 

потвърдена
15

. Поради това предпазливостта, залегнала в директивата, е прекомерна и излишна. 

Все пак, следва да се отчете, че е предвидено изискване държавите членки да улесняват 

препращането на случаи, когато е целесъобразно, към услугите на възстановително 

                                                
15 Sherman, L. & Strang, H. Restorative justice: the evidence, Smith Institute, London, 2007. 
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правосъдие, включително чрез установяването на процедури или насоки относно условията за 

това препращане /чл. 12, параграф 2/. В Указанията за приложението на Директивата от 2013 

г. се дава по-ясен стимул за използването на ВП. Понастоящем Директивата се ревизира. 

Може да се обобщи, че интересът и подкрепата на ЕС към възстановителното правосъдие 

се задълбочава. Той финансира проекти, акцентира на развитието на ВП на национално ниво и 

насърчава обмена на информация и сътрудничеството между държавите. 

Редица международни неправителствени организации, ангажирани с каузата на 

възстановителното правосъдие, и отделни форуми също са приели документи в подкрепа на 

тази идея. В този смисъл следва да се посочи Декларацията от Льовен за целесъобразността 

на насърчаването на възстановителния подход при престъпленията на непълнолетни от 

1997 г., приета от Първата международна конференция “Възстановително правосъдие за 

непълнолетни: възможности, рискове и проблеми за научни изследвания”. Специализираната 

международна организация за реформа в наказателното право Penal Reform International също 

поставя тази проблематика в центъра на своето внимание. Една от най-представителните 

организации в това поле е Европейският форум за възстановително правосъдие
16

. От 

създаването си през 2000 г. досега тази организация продължава да насърчава по всички 

възможни начини ВП в Европа. Един от най-новите й документи – Ръководство за ценностите 

на възстановителното правосъдие и стандартите за практиката, 2021, ще бъде обсъден 

подробно по-нататък в изложението. 

 В заключение може да се обобщи, че ВП има сериозна международноправна база не 

само в европейски, но и в глобален план, с която България следва да се съобрази.
17

  

 

II. МОДЕЛИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВП 

Както бе споменато по-горе, възстановителното правосъдие е доктрина, която 

функционира посредством различни модели, наричани още практики, механизми, програми 

или инструменти. Проучването показа, че най-широко разпространените от тях са:  

 

Медиация между жертвата и извършителя на престъплението – най-общо тя може да 

се определи като доброволен и неформален процес, при който жертвата на дадено 

                                                
16 www.euforumrj.org 

17 Вж. по-подробно Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен  анализ, София: Авангард Прима, 

2011. 
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престъпление се среща на неутрална територия с извършителя и с помощта на трето 

незаинтересувано лице – медиатор, се стремят да постигнат споразумение относно 

последиците на извършеното престъпление. На практика с този модел започва съвременното 

разпространение на възстановително правосъдие. Първоначалният опит е Програмата за 

помирение между жертвата и извършителя на престъплението,  инициирана в Китчънър, 

малък град в Онтарио, Канада, в началото на 70-те години на двадесети век. Служител от 

офиса по пробация и доброволец от църквата започват иновационен експеримент по повод 

вандалски действия на двама пияни младежи. Те успяват да убедят извършителите и техните 

21 жертви заедно да оценят вредите и да договорят поправянето им. Тези първоначално 

неформални срещи еволюират в организирани програми за помирение и медиация между 

жертвите и извършителите на престъпления, които програми са спонсорирани от църквата, 

правителството и различни обществени групи и формации. Обучени медиатори улесняват 

преговорите между жертвите и извършителите и започват да формират убеждението, че това 

би могло да стане практика. Тази инициатива е последвана от други подобни в Канада, а 

впоследствие  в САЩ и в редица други страни по света. 

 

Медиацията жертва-извършител има законова регламентация в доминиращия брой 

европейски държави
18

, особено (но не само) по отношение на непълнолетни правонарушители. 

Тя е най-универсалният инструмент на ВП, използван широко в глобален аспект. В много 

случаи към медиация се насочват спорове за дребни правонарушения (простъпки), извършени 

от неосъждани преди лица. Не са изключени обаче и тежки престъпления – нито на теория, 

нито на практика – и някои програми в Белгия
19

, Дания, Германия, САЩ
20

 включват именно 

нелеки случаи. В редица страни медиацията жертва-извършител основно се използва като 

средство да се отклонят дела от традиционния наказателния процес. В резултат на това делата 

се препращат към тази възстановителна практика от прокурор или съдия или където законът 

позволява това – от полицията. Положителният изход от медиацията често води до 

прекратяване на делото и избягване на наказателната отговорност или нейното смекчаване
21

.  

                                                
18 Dünkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P.(eds.) Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of 

legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries, Forum  Ferlag Godesberg, 2015. 

19 Walgrave, L. ”Victims in Restorative Justice”, in: Hagemann, O., Schafer, P. and Schmidt, S. (eds.) Victimology, Victim Assistance 

and Criminal Justice. Perspectives Shared by International Experts at the Inter-University Centre of Dubrovnik, 

Mönchengladbach/Kiel: Niederrhein University of Applied Sciences in co-operation with Kiel University of Applied Sciences, 2009. 

20 Weitekamp, E. and Kerner, H.-J. (eds.) Restorative justice: theoretical foundations, Cullompton: Willan Publishing, 2002 

21 European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.) Victim-Offender Mediation in Europe: Making 

Restorative Justice Work. Leuven: Leuven University Press, 2000. 
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Семейно-групово конфериране (фамилни конференции) – традиционни практики, 

първоначално използвани от коренното население на Нова Зеландия и Австралия; 

впоследствие законодателно установени форуми, в които участват извършителите на 

правонарушения (предимно непълнолетни лица) и техните жертви; родителите, приятелите и 

други лица, които пострадалият и извършителят уважават; представители на различни 

институции - полиция, социални служби и т.н. Те обсъждат правонарушението, неговите 

последици, необходимите репарации, които са удовлетворителни за жертвата, поемат 

съвместни ангажименти, които да предпазят извършителя от по-нататъшно развитие на 

криминалната му кариера. Тези практики съществуват в различни разновидности. 

 

Вариация на този модел се явява конферирането в рамките на общността. Става реч за 

обсъждания, касаещи деяния, към които има отношение непосредствената обкръжаваща среда 

на жертвата и извършителя - напр. живущите в квартала, работодателят, колегите и т.н. Другата 

им специфика е, че извършителите по правило са пълнолетни. Общността е отговорна и за 

изпълнението на постигнатото споразумение.
22

 Моделът е особено популярен във 

Великобритания. 

 

Възстановително конфериране - по естеството си представлява хибрид между 

медиацията и семейно-груповото конфериране. Това е процес, ръководен от полицейски 

служител, в който жертвата, извършителят и лица, които ги поддържат (обикновено членове на 

семейството и приятели) обсъждат измеренията на престъплението и начините за "изправяне на 

ситуацията". Този механизъм е разпространен най-вече в Англия и Ирландия. Прилага се 

предимно при непълнолетни извършители
23

. 

 

Кръгове (първоначално наричани „осъждащи“, понастоящем - “умиротворителни”, 

„кръгове за решаване на проблемите“ и т.н.) - практика, която е типична за коренното 

                                                
22 Handbook on restorative justice programmes, United  Nations, 2006; Vanfraechem, I. “Community, society and state in 

restorative justice: an  exploration” in: Mackay, R.,  Bosnjak, M., Deklerck, J., Pelikan, C., Stokkom, B. and Wright, M. (eds.)  

Images of restorative justice theory.  Frankfurt am Main:  Verlag für Polizeiwissenschaft, 2007. 

23 Вж.Youth Justice Board. Guidance for the Development of Effective Restorative Practice with Young Offenders, London, Home 

Office, 1999; O’ Dwyer, K. Restorative Justice Initiatives in the Garda Siochana. Evaluation of  the Pilot  Programme, Garda 

Research Unit, Research Report N 4/01, 2001; O’Mahoney, D. and Doak, J. „The enigma of “community” and the exigency of 

engagement: restorative youth conferencing in Northern Ireland”, British Journal of Community Justice, 2006, Volume 4, Issue 3, 

pp.9-24 
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население на Северна Америка
24

. С нея се цели преодоляването на характерния 

индивидуализъм на медиацията между жертвата и извършителя на престъплението, като се 

предлага нов, ориентиран към общността фокус. Специално сформирани групи, включващи 

членове на общността, обсъждат и решават проблемите, произтичащи от престъплението. 

Една от основните цели е "лекуване" на общността след престъпния акт. Този механизъм на 

възстановителното правосъдие е приложим в традиционните общества, със запазени връзки 

между отделните им членове
 25

. Същевременно, той има и нови проекции в редица 

европейски държави. Така например, „Миротворчески кръгове в Европа“ е пилотен проект, 

проведен през 2011-2013г. с участието на Унгария, Белгия и Германия. Кръговете  включват 

по-голяма група лица в обсъждането на конфликта. В тях участват не само жертвите и 

извършителите, а и други лица, засегнати от конфликта – семейство, приятели, колеги, 

съученици, съседи, обществеността и т.н. Кръговете могат да включат и служебни лица като 

съдии, прокурори, полицейски служители и други.
26

  

 

Възстановително предупреждение – процес, който за пръв път е приложен в 

Обединеното Кралство от полицията в областта Темз Вали. Използва метода на 

възстановителното конфериране да предупреди извършителите на различни видове престъпни 

деяния. От 1998 г. насам при всички предупреждения и порицания  се използва този подход. 

Извършителят се насърчава да помисли за ефекта от действията си върху жертвата, която не 

присъства на форума.
27

 

 

 Комисии за истина и помирение - през 1997 г. в Южноафриканската република 

програмата „Обществен мир” стартира експеримент за конструиране на модел, съсредоточен 

върху мобилизиране на местните познания и способности за разрешаване на конфликти и 

изграждане на обществото след  апартейда. Комисиите за истина и помирение са формирани 

от местни жители, които се занимават с умиротворяване - разрешаване на специфични 

конфликти, включително граждански и наказателни. Първоначално те получават почти 

всички препращания на случаи към тях директно от общността, а не от полицията или от съда. 

                                                
24 Пранис, К.  Малка  книга  за  модела  на кръга, 2019 (превод на  български  език). 

25 Stuart, B. “Circle sentencing: Turning  swords into  ploughshares”, in: Galaway, B.  and  Hudson, J. (eds.)  Restorative 

Justice: International Perspectives,  Monsey, N.Y: Criminal Justice Press and Amsterdam, Kugler, 1996; Assembly of Manitoba 

Chiefs. Final Submission to the Aboriginal Justice Inquiry, Manitoba: US Department of Justice, 1989 . 

26 Fellegi, B. and Szego, D. Handbook for Facilitating Peacemaking Circles, P-T Muhely, 2013. 

27 O’ Mahony, D., Chapman,T. and Doak, J.  Restorative Cautioning, Queen‟s University, Belfast,  2002. 
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Докато проектът се е развивал обаче, се наблюдава засилено взаимодействие с държавни 

агенции, най-вече с полицията. Процесът на умиротворяване не включва в себе си осъждане, а 

по-скоро акцентира върху откриването на това какво може да се направи, за да се редуцира 

или елиминира проблема. Последствията от умиротворителните срещи по своята природа са 

възстановителни: извинения, поправяне на вредата или финансова компенсация.
28

 Комисии 

за истина и помирение са използвани и в други държави, често след случаи на масова 

виктимизация. 

В Обединеното кралство са въведени т.нар. заповеди за препращане. Те се използват 

предимно по отношение на млади, неосъждани преди извършители, които признават вината си 

относно престъпления, които не се считат достатъчно сериозни, за да изискват задържане, но са 

достатъчно тежки, за да се повдигнат обвинения на извършителя. В тези случаи съдилищата 

трябва да извършат препращане на случая към Комисията за младежка престъпност. Комисията 

се състои от двама обучени доброволци и един служител. Целта е да се предостави 

конструктивен форум за младите извършители, за да се изправят срещу последиците от 

престъпленията си и да се съгласят да следват програма от смислени дейности. Тази програма 

може да включва предоставянето, например, на обезщетение, участие в медиация или работа в 

полза на общността. Срокът не може да е по-кратък от 3 и по-дълъг от 12 месеца. Жертвите, 

както и поддръжници на младия извършител, имат право да присъстват
29

.  

В Норвегия, един от пионерите на ВП в Европа, от 2014г. функционира Закон за 

дейността на службите за посредничество и помирение. С него са уредени и нови наказателни 

реакции с възстановителен характер на престъпността на непълнолетни лица /от 15 до 18г./- 

надзор над непълнолетни лица и т.нар. "наказание на непълнолетно лице". Основната 

цел е непълнолетните да не бъдат изпращани в затвор, и затова дори и когато определянето на 

това наказание е на практика неизбежно, се правят още усилия за отклоняването им от 

ефективното му изпълнение. 

В редица европейски, а и в други страни функционират и т.нар. квази-възстановителни 

процеси - "общностни панели", "сурогатни програми" и др. Счита се, че системата не е 

                                                
28Cartwright, J. and Jenneker, M.  “Governing Security: a working model in South Africa - the Peace Committee”,  paper 

presented  at  the  conference “Consolidating transformation:  a new decadе”, Cape Town, South Africa, 7-8 February 2005; 

Llewellyn, J. “Truth commission  and restorative justice”,  in: Johnstone,  G.  and Van Ness, D. (eds.) Handbook  of  

Restorative  Justice, Cullompton: Willan Publishing, 2007. 

29 Wright, M. „Restorative Justice and the Victim: The English Experience”, International Perspectives in Victimology, July 2006, 

Volume 2 Issue 1;  Wolhuter, L, Olley, N. and Denham, D. Victimisation and Victims’ Rights, London and New Yorк: 

Routhledge-Cavendish, 2009. 
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завършена - тя е отворена за нови инвенции, особено в областта на затворите и други 

институции. 

Отделните модели функционират в различна среда, дори в рамките на Европа. Поради това 

е трудно да бъдат сравнявани. Освен това, един и същи модел, приложен в различни страни, 

води до нееднакви резултати
30

. Може единствено да се твърди, че всеки модел има право на 

съществуване, ако се съблюдават основните принципи, ценности и стандарти на 

възстановителното правосъдие и ако отговаря на нуждите на жертвите, извършителите на 

престъпления и общността, без разбира се, да се пренебрегват и интересите на държавата.
31

 

 

III. СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВП 

В изпълнение на изследователската задача бяха проучени следните документи на водещи 

Европейски неправителствени организации, в които са закрепени стандарти за осъществяване 

на практиките на възстановителното правосъдие: 

- Становище за положението на жертвата в процеса на медиация, 2003 - Европейски 

форум за подпомагане на жертвите  

- Становище за принципите на възстановителното правосъдие, 2004 – Restorative Justice 

Consortium (Council), Великобритания: 

- Указания и минимални стандарти за възстановителното правосъдие, 2011 - Асоциация 

на главните полицейски служители на Англия, Уелс и Северна Ирландия: 

- Ръководство за ценностите на възстановителното правосъдие и стандартите за 

практиката, 2021 – Европейски форум за възстановително правосъдие, и др. 

Всички документи съдържат в по-малка или по-голяма степен основни положения и 

изводи от практиката, които обезпечават качеството на възстановителните процеси. Често 

тези изводи се дублират и формират общоустановени стандарти. Като най-ново и всеобхватно, 

Ръководството за ценностите на възстановителното правосъдие и стандартите за практиката
32

, 

разработено от Европейския форум за възстановително правосъдие, ще бъде предмет на 

детайлен преглед и анализ. 

                                                
30 Chankova, D. “New Restorative Justice Models in Europe: Results of a Survey”, http://www.icr-bg.org/News2.htm 

31 Вж.  по-подробно Чанкова, Д. Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението, София: Фенея, 2002. 

32 

https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2021-11/EFRJ_Manual_on_Restorative_Justice_Values_and_Standards_for_Practice.pdf 
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Още в увода на ръководството се посочва, че то не промотира определен модел на 

възстановителна практика, тъй като те са в процес на еволюция и поради своята гъвкавост 

могат да бъдат адаптирани според потребностите. Независимо от това, всеки модел следва да 

съблюдава основните ценности и принципи на ВП, както и стандарти за добри практики, 

основани на доказателства.  

Както бе изтъкнато, Европейският форум за възстановително правосъдие последователно 

и системно работи за утвърждаването на ВП. На по-ранен етап бяха възприети четири 

основни ценности на възстановителното правосъдие: 

 справедливост,  

 солидарност и отговорност,  

 уважаване на човешко достойнство и  

 истина посредством диалог. 

 

Допълнително бяха формулирани следните принципи: 

 поправяне на вредата, 

 доброволност, 

 приобщаване, 

 активно участие, 

 ангажираност на участващите страни и  

 поверителност. 

Целта на Ръководството е да подпомага практиците да интегрират в своята дейност тези 

фундаментални ценности и водени от основните принципи на ВП да гарантират високо 

качество на възстановителните практики. Така ще бъдат осигурени и основните процедурни 

гаранции както за жертвата, така и за извършителя. За всеки от основните принципи са 

разработени набор от стандарти за добра практика, водещи ценности, като са обобщени и 

предизвикателствата и рисковете, които биха могли да повлияят на качеството на практиката. 

Тук акцент ще бъдат стандартите. 

В Ръководството се подчертава, че за да се предложат на участниците справедливи и 

безопасни възстановителни процеси, важно е: да се работи в границите, детерминирани от 

защитата на правата на човека и върховенството на закона; да не се дискриминира никой на 

каквото и да е основание; да се подкрепя участието на хората в демократичните общества 

като активни и равноправни граждани. Стандартите за практиката позволяват на 

професионалистите да осигурят среда, в която могат да предотвратят увреждане или да 
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възстановят това, което е било повредено или изгубено. Те гарантират, че агенциите и 

практиците отговарят за  възстановителните процеси, за качеството на техните практики и 

етиката на тяхното поведение. Там, където се спазват стандартите, практикуващите са 

защитени от неуместни и недоказани оплаквания. 

В Ръководството основните принципи са представени от гледна точка на стандартите за 

практиката, които трябва да бъдат спазени, за да се реализират принципите. 

1. Принцип на поправяне на вредата 

За гарантирането му, следните стандарти следва да бъдат съобразени: 

- Пострадалите могат да задават въпроси във възстановителния процес, да опишат как са 

преживели увреждането и да поискат действия за отстраняване на вредата. 

- Тези, които са отговорни за вредата, получават възможност, при адекватна подкрепа, да 

осъзнаят  по-пълно деянието си. 

- Въздействието на вредата се разглежда цялостно, включително социалния ефект спрямо 

тези, които не са пряко засегнати. 

- Нуждите на всеки участник се отчитат и адресират. 

- Обмисля се как да се предотврати по-нататъшна подобна вреда. 

- Действията, които ще адресират наличната или потенциалната вреда, са  резултат от 

процес на диалог и в идеалния случай, са съгласувани от всички участници по доброволен 

начин. 

- Набелязват се ангажименти, които ще подкрепят реинтеграцията на всички участващи 

страни и ще възстановят достойнството на жертвата. 

- Договорените действия са конкретни, измерими, свързани с проблемите на участващите 

и определени във времето, като изпълнението им подлежи на преглед и контрол. 

 

2. Принцип на доброволност 

Стандарти: 

- Възстановителният процес се осъществява след като нарушителят поеме отговорност за 

участието си в престъплението или вредоносното деяние. Отговорността не включва 

непременно пълни самопризнания в юридическия смисъл, особено, ако има повдигнато 

обвинение, а неотричане на деянието и вредата. 
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- Включването и участието в процеса е доброволно и основано на информирано съгласие. 

Участниците се информират, разбират своите права, естеството на процеса, знаят какво 

могат да очакват, а така също и възможните негативни последици както от участие, така и 

от неучастие. 

- Участниците разбират, че информираното съгласие може да бъде оттеглено по всяко 

време през целия процес. 

- Отказ от участие във възстановителния процес или оттегляне на информираното 

съгласие не може да постави в по-неблагоприятно положение който и да е участник в 

наказателната процедура, която може да последва. 

- Участниците постигат всяко споразумение доброволно. 

 

3. Принцип на приобщаване 

Стандарти: 

- Полагат се дължимите грижи, за да се определи кой трябва да участва в процеса и се 

спазват договорените критерии за изключване на потенциални участници. 

- На жертвите и извършителите се дава възможност да поканят поддръжници (членове на 

семейството, приятели или други важни за тях хора). Ролята на поддръжниците следва да 

бъде ясно дефинирана, така че да бъдат адресирани евентуални проблеми на (дис)баланса. 

- Жертвите и извършителите имат възможност да включат в процеса или да се 

консултират с адвокат. Неговата роля винаги е ясно дефинирана и договорена от всички 

страни. 

- Жертвите и извършителите се поканват да участват във възстановителен процес с оглед 

техните нужди и интереси и никога просто за да служат на нуждите и интересите на 

другите. Въпреки това, за един нарушител, поемането на отговорност понякога е свързано 

със задължения, които не винаги отговарят на неговите интереси, но са необходими за 

добър процес на възстановителното правосъдие. 

- Когато е уместно, представители на засегнатите общности и съответните 

професионалисти се поканват да участват. Тяхната роля и участието им в процеса е ясно 

дефинирано и договорено от всички страни. 

- Фасилитаторът на възстановителния процес отчита как културните фактори могат да 

имат въздействие върху включването на някои хора и адаптира процеса спрямо това. 
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- Необходимо е голямо внимание при ангажирането и поканването на  участниците, като 

се разпознават и управляват евентуални проблеми, свързани с езика, други бариери или 

способности, така че възстановителният процес да е достъпен за всички. 

- Извършва се оценка на рисковете и опасенията спрямо всеки участник. Фасилитаторът 

ги отчита и предприема мерки за защита на безопасността на всички участници.  

- Решения за неуместност на процеса поради риск за жертвите не трябва да се вземат без 

консултация с тях. 

 

4. Принцип на участието 

Стандарти: 

- Всеки участник се подготвя за процеса по индивидуален начин. 

- Когато е подходящо, жертвата и извършителят могат да привлекат поддръжници. 

- Процесът се осъществява в среда, която е достъпна, безопасна, защитава частното 

пространство и поверителността на всички участващи страни, и се провежда в удобно за 

всички време. 

- Процесът отговаря на евентуални специални нужди, като се вземат предвид възрастта, 

пола, вербалните, интелектуалните и физическите способности, културата и езиковата 

чувствителност. 

- Фокусът на срещата е върху действителната или потенциалната вреда и нейното 

поправяне, а не върху отделните лица. 

- Участниците се насърчават да говорят свободно и открито. Техните чувства се уважават 

и се изслушват разказите им за вредата, нейните причини и последствията. 

- Всеки участник се насърчава свободно да задава своите въпроси и да влиза в диалог с 

другите. 

- Предприемат се мерки, за да се гарантира, че всеки е чут и разбран. 

- Никой от участниците не може да доминира в диалога или да заплашва другите. 

- Подпомагащи лица или професионалисти не могат да действат от името на страните и да 

оказват неправомерно влияние върху резултатите от процеса и бъдещото споразумение. 
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5. Принцип на ангажираност на участващите страни  

Стандарти: 

- Ангажиментите, договорени по време на процеса, винаги са в съответствие с принципа 

на пропорционалност. 

- Ангажираността се разглежда като нарастваща характеристика в хода на процеса и 

изисква постоянна мотивационна подкрепа от страна на фасилитатора. 

- Тези, които са поели ангажименти за действия, следва да се подкрепят и държат 

отговорни за спазването им. 

- Ангажиментите, поети по време на даден процес, следва да са в съответствие с 

реалността, като в същото време се вземат предвид и се управляват очакванията на всички 

участващи страни. 

- Постигането и изпълнението на споразумението се признава и отбелязва специално.  

 

6. Принцип на поверителност 

Стандарти: 

- В самото начало потенциалните участници в процеса се информират, че са обвързани с 

принципа на конфиденциалност. Фасилитаторът обяснява точно какъв е този принцип и 

адресира въпросите и/или притесненията на участниците. 

- Всички разпоредби, ограничаващи поверителността, се разясняват на участниците. Тези 

разпоредби могат да се прилагат за опазването на деца и уязвими възрастни, при наличие 

на индикатори за престъпления, които не са известни на властите, и др. 

- Страните трябва да са съгласни одобрено лице да наблюдава възстановителния процес 

(напр. политик, съдия, прокурор, журналист или изследовател) и да огласява информация. 

- Всеки въпрос, свързан с поверителността, повдигнат по време на процес на  

възстановително правосъдие, се разглежда незабавно от фасилитатора. 

- Окончателното споразумение трябва да включва клауза за поверителността, която да 

служи като напомняне на всички страни. Ако  дадена страна желае да разкрие 

информация, това трябва да бъде със съгласието на всички страни и ясно посочено в 

споразумението. 
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- Фасилитаторите запазват конфиденциалност. Те не могат да разкриват никаква  

информация на трети лица, включително адвокати, власти, съд или членове на 

семейството, освен ако това е изрично договорено от всички участващи страни. 

Като най-нови и отчитащи постиженията и проблемите на прилагането на 

възстановителните практики в най-широк план може да се препоръча тези стандарти да 

бъдат възприети и съблюдавани. 

 

IV. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВП 

Начините, по които възстановителният идеал и практики се осъществяват в отделните 

части на света, са много и различни. Разнообразието е действително огромно, и то е обусловено 

от традициите, културата, местните специфики на правните системи, народопсихологията в 

отделните региони и т.н. В тази част от проучването се представят някои добри практики за 

въвеждане на възстановителното правосъдие в отделни региони и страни. 

1. Възстановителното правосъдие в Европа 

Макар, че ВП в съвременен смисъл не се е зародило в Европа и е било „импортирано” от 

Америка, понастоящем именно в Европа разнообразието е най-голямо, както на действащите  

модели, така и на начините за тяхното въвеждане
33

. В европейски контекст възстановителното 

правосъдие вече има утвърдена история и включва не само реакция към престъплението, но 

обикновено се свързва с широк кръг от проблемни области, спрямо които репресивните мерки 

не са адекватни, като например домашното насилие, насилието в училище, проблеми, свързани 

с ЛГБТИ (Лесбийки, Гейове, Бисексуални, Трансджендър и Интерсексуални - абревиатура, 

която се опитва да събере на едно място вариациите в сексуалната ориентация и 

алтернативната полова идентичност) общността и др. През последната четвърт на миналия век 

в няколко европейски държави – Австрия, Норвегия, Великобритания, успешно са 

осъществени пилотни проекти и са приети първите законови регламентации. В по-ново време 

теорията и практиките на възстановителното правосъдие възходящо се развиват и са обект на 

внимание от страна на учени, практици и политици.  

Доминиращият брой европейски държави предвиждат повече от един орган, който може да 

отклонява случаи към практиките на възстановителното правосъдие. Най-често това е 

                                                
33 Dünkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P.(eds.) Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of 

legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries, Forum  Ferlag Godesberg, 2015. 
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прокурорът, следван от съда, полицията  и социалните служби. Експерименталната (пилотна) 

фаза на новите модели на възстановително правосъдие в Европа се оказва особено важна, за да 

се оценят особеностите в отделните страни, преди да се приеме съответното законодателство и 

да се развият практики. Съблюдаването на стандарти за качество е от изключително значение, 

за да не се допуска изкривяване на моделите, особено ако са на ранен етап. Задаването на 

стандарти и сертифицирането на програми е доказан начин да се осигури контрол върху 

качеството. В това отношение би следвало да се посочи положителния пример на Австрия и 

Германия. 

В някои страни (Франция, Финландия, Норвегия, Полша) доброволците играят важна роля 

в процесите на възстановително правосъдие. В други страни (Австрия, Германия, Белгия) 

възстановителните интервенции са високо професионализирани. Повечето възстановителни 

програми в Европа получават средства от централните или местните правителства. Това, освен 

че е знак на признание на значението, което имат е и гаранция за функционирането им.  

За да не възникнат правни проблеми в областта на защитата на личния живот служителите 

на наказателното правосъдие не могат просто да “отхвърлят” дело от държавната вертикална 

система и да го прехвърлят в независима хоризонтална система - доброволното участие е 

задължителен елемент във всички практики на възстановителното правосъдие.  

Съществуват разнообразни взаимовръзки между моделите на възстановителното 

правосъдие и действащото наказателно правосъдие. В някои европейски страни са налице 

изключително модели, основаващи се на изградената наказателно-правосъдна система 

(медиацията по наказателни дела в Белгия). В други страни преобладават програмите, 

основаващи се на общността (някои инициативи във Франция, Германия и др.). Вследствие на 

това и ролята на наказателноправните институции за приемането на програми на 

възстановително правосъдие е различна. Докато в Норвегия и Финландия медиацията възниква 

доста самостоятелно, независимо от сродните й пробация и подкрепа за жертвите на 

престъпления, то в Австрия, Франция и Чехия пробационните служби и движенията в подкрепа 

на жертвите изиграват основна роля
34

. В Германия социалните работници в прокуратурите и 

помощниците в съдилищата за непълнолетни извършители, а така също и общинските 

младежки институции, имат водеща роля.  

Функциониращите възстановителни програми в Европа в голям брой случаи работят в 

публичния сектор - към съда, прокуратурата, полицията, службите по пробация. Така се 

                                                
34 Willemsens, J. and Walgrave, L.  ”Regional reviews. Europe”, in: Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.) Handbook of 

Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, 2007. 
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осигурява пряка и непосредствена връзка с органите, които извършват препращанията. Има 

обаче и специално създадени структури като NEUSTART (полуавтономна неправителствена 

организация в Австрия), Youth Offending Teams (Комисии за младежка престъпност във 

Великобритания), Служба по медиация в Норвегия и др. Някои държавни структури възлагат 

всички или част от дейностите на неправителствения сектор - така във Франция част от 

функциите са възложени на организациите INAVEM, “Citoyens et Justice” и т. н. В Испания и 

Италия обикновено публични и частни агенции съвместно осъществяват възстановителни 

практики. И докато държавните структури по правило назначават професионалисти или 

специално обучен персонал (Австрия, Белгия, Швеция и др.), то частните агенции повече 

разчитат на доброволци, също така получили необходимото обучение, като в повечето случаи 

се изисква да имат и съответна акредитация от специално оторизирана агенция (Франция, 

Полша и др.). Приоритет обикновено се дава на местните доброволци и това не е само въпрос 

на ограничени ресурси: налице е и съответната идеологическа обосновка – те в най-голяма 

степен са заинтересувани да помогнат, тъй като конфликтът пряко или косвено касае и техния 

живот.  

Докато в страните от системата на общото право прокурорите могат да решат дали да 

преследват наказателно или не определено деяние, и могат да вземат предвид резултатите от 

възстановителното правосъдие, ако желаят това, то прокурорите от системата на 

континенталното право нямат тази възможност за дискреционна преценка, те са обвързани 

от разпоредбите на съответните кодекси. Освен това, в англосаксонската правна система 

полицията има по-голяма роля, самостоятелност, докато в останалите страни централно, ако не 

изключително място, имат прокуратурата и съда. 

Все пак, следва да се изтъкне, че законодателството най-общо е разрешаващо (в 

доминиращия брой случаи) или задължаващо. Когато то е разрешаващо, правната база дава 

възможност на полицията, прокурора или съда, в зависимост от националната регулация, да 

отклони от конвенционалния път извършителя на престъпление по своя преценка. В 

противния случай то задължава съответния компетентен орган да обсъди възможността за  

възстановителна интервенция преди да вземе решение как да продължи с даден случай или да 

го прекрати. Типичен пример в това отношение е Нова Зеландия. В европейски контекст 

най-близък аналог е правната уредба в Англия и Уелс. Съдът за непълнолетни, преди да 

започне разглеждане на делото, в което извършителят се признава за виновен, трябва да издаде 

заповед за препращане. Нейният ефект е да препрати извършителя към специалната комисия за 
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младежка престъпност за разработване на програма за коригиране на поведението му, в която 

принципите на възстановителното правосъдие имат централно място.  

Трябва да се подчертае, че правният, политическият и социалният контекст, в който се 

осъществява възстановителното правосъдие в дадена страна, силно влияе върху начина му на 

приложение. В страните от континенталната правна система законовият регламент е 

изключително важен за по-нататъшното развитие на практиките на възстановителното 

правосъдие. Отчита се необходимостта от правна рамка както за надеждността на 

възстановителното правосъдие, така и за осигуряването на редовно финансиране. 

Преобладаващото мнение е, че наличието на закон води до препращане на случаи. Ако закон 

липсва, препращането на делата зависи от усмотрението и добрата воля на служителите от 

наказателно-правосъдната система. 

Значимостта на политическия контекст е също широко призната, тъй като той пряко 

влияе върху наказателната политика. Управляващите партии разпределят средствата и 

определят приоритетите, което е от съществено значение и за възстановителното 

правосъдие. Авторитарните правителства залагат на принудата. Консервативният климат в 

социалната и правната политика не благоприятства възстановителното правосъдие, и 

развитието в редица европейски страни доказва това. 

Трябва също така да се изтъкне и значението на социалния контекст. Развитието на 

възстановителното правосъдие силно се повлиява от съществуващите обществени системи и 

културна среда. Ако едно общество е добре информирано за възстановителното правосъдие, то 

е и по-благоприятно настроено към неговото прилагане. Подкрепата на неправителствените 

организации е необходима, за да ускори напредъка на възстановителните практики. 

Задължителен елемент за разпространението на идеите и принципите на възстановителното 

правосъдие в Европейски контекст е преподаването на основните му положения в 

университети и обучителни центрове. Общоприето е схващането, че ако желанието ни е да 

създадем широка възстановителна култура, всеобхватно приложение на възстановителни 

модели и възстановителен климат в дадена страна, трябва да започнем с обучение. 

Възстановителното правосъдие вече е въведено в учебните програми (под различна форма) в 

редица водещи университети в Европа – например Католическия университет в Льовен, 

Белгия; Университета в Тромсо - Норвегия; Университетите в Хъл и Ълстър, Англия, както и в 

някои университети в Унгария, България, Босна и Херцеговина и др. По правило 

възстановителното правосъдие се приема добре от студентите от различни факултети и с 

различно предишно образование. В този смисъл университетите са благодатна почва за 
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развитието на идеите на възстановителното правосъдие. Съществува и схващане, че 

обучението и практикуването на възстановителните ценности трябва да започне още в 

училище. В Германия и България например са проведени множество успешни опити за тренинг 

по медиация между съученици за разрешаване на училищни конфликти. В това обучение 

следва да се включат обаче не само определен брой училища с отворени към новите модели 

директори, готови да експериментират; възстановителният подход трябва да бъде обща 

политика в цялата училищна система в Европа.  

 

 2. Възстановителните практики в Северна Америка  

Прието е, както вече бе посочено, че Канада е родината на първите експерименти в 

областта на възстановителното правосъдие в съвременен смисъл и по-конкретно на 

медиацията жертва - извършител, в рамките на организирана Програма за помирение между 

жертвата и извършителя на престъплението. Интерес към програмата проявяват от 

религиозната общност на Менонитите и подобни програми започват и в други части на Канада, 

а оттам са пренесени и в САЩ. 

От 90-те години на миналия век Канадската полиция започва да провежда семейно-групово 

конфериране с млади правонарушители, а по-късно това става основата на модел на подобни 

форуми с пълнолетни.  

Разработените в модерен формат в Канада през 80-те и 90-те години осъждащи и лекуващи 

кръгове, базирани на традиционните  практики, пък целят да прехвърлят типични за 

наказателното правосъдие дейности на общностни структури, разчитайки на техния авторитет. 

Така, още през 1992 г. кръговете са били използвани като помощно средство за определяне на 

присъдата. Резултатът е бил много добър и започва прогресираща практика за тяхното 

по-широко използване като компонент на наказателната система. Постепенно те се пренасят и в 

САЩ и се използват не само като инструмент за определяне на наказанието, но и като метод за 

реинтеграция на жертвата и извършителя.
35

 

В САЩ, Индиана, през 1978 г. Хауърд Зер – един от общопризнатите идеолози на 

възстановителното правосъдие и менонит по религиозни убеждения - стартира Програма за 

помирение между жертвата и извършителя на престъплението. Изследвайки внимателно защо 

участниците в тези програми са по-удовлетворени от третирането им по традиционния 

                                                
35 Pranis, K., Stuart, B.  and Wedge, M. Peacemaking  Circles:  From Crime to  Community, St. Paul, MN: Living Justice 

Press, 2003;  Morris, A. and Maxwell,  G. Restorative  Justice  for  Juveniles. Conferencing, Mediation  and Circles, Oxford- 

Portland Oregon: Hart  Publishing, 2003. 
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съдебен ред, той формулира идеята, че става въпрос за друг вид правосъдие - 

възстановително, алтернативно, контрастиращо с традиционното  репресивно-ориентирано 

наказателно правосъдие.  

През 1994 г. в Америка започва да се практикува семейно-груповото конфериране. 

Създадена е специална неправителствена организация - Международен институт за 

възстановителни практики
36

, който освен непосредствена практическа дейност провежда и 

обучение не само в Америка, но и по света. Разработени са много разновидности на 

конферирането и то се прилага от полицията, в затворите, в училищата, при по-дребни 

престъпления в рамките на общността.  

Изключително трудно е да се обобщят многобройните инициативи в областта на 

възстановителното правосъдие в САЩ, въведени през последните близо 50 години. Много от 

тях произлизат от неформални, местни, религиозни групи, като Менонитите и Квакерите, и 

оперират извън официалната наказателно-правосъдна система. Те включват програми за 

помирение между жертвите и извършителите на престъпления, конфериране, умиротворителни 

кръгове и др. Това, от една страна, спестява средства на държавите, а от друга - издига ролята на 

общностите. Постепенно се включват и органи от системата на наказателното правосъдие и 

днес тези два типа правосъдие функционират в симбиоза. Немалка е ролята и на академичните 

институции. В това отношение специално следва да се посочат Центъра за възстановително 

правосъдие и миротворчество, който функционира към Университета в Минесота и Центъра за 

миротворчество и решаване на конфликти към Университета във Фресно, Калифорния, а така 

също Queen‟s University в Онтарио и Центъра по възстановително правосъдие в Университета 

във Ванкувър, Канада.  

Нарастването на правителствената подкрепа в Северна Америка се изразява най-вече в 

приемане на съответното законодателство. В Наказателния кодекс на Канада от 1995 г. целите 

на възстановителното правосъдие са включени наред с целите на традиционното наказателно 

правосъдие. През 1999 г. Върховният съд на Канада подкрепя изрично по-широкото прилагане 

на възстановителното правосъдие. Законът за наказателното правосъдие по отношение на 

младежта, в сила от 2003 г. добавя много нови възстановителни подходи по отношение на 

непълнолетните извършители, а Законът за корекционните дейности и условното 

                                                
36 www.iirp.org 
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освобождаване от 1992 г. въвежда възстановителни опции по отношение на 

извършителите-аборигени и техните общности.
37

 

В САЩ отговорността за наказателното правосъдие и корекционните институции 

понастоящем остава в по-голяма степен в прерогативите на отделните щати и федерални 

правителства, но малко изключение са щатите, които нямат закони, програми, планове и т.н., 

касаещи възстановителното правосъдие. Това е особено важно, защото макар и програмите да 

могат успешно да се осъществяват на местно ниво, то участието и подкрепата на държавните 

институции легитимира визията за възстановителното правосъдие, има значение за 

финансирането, за обучението, качеството на практиките и в крайна сметка за приемането на 

резултатите като разумни и справедливи. Освен това, важна е и оценката, която държавата дава 

на програмите и схемите, и мястото й при разработването и експериментирането на нови 

модели.  

Може да се обобщи, че и в Канада, и в САЩ възстановителното правосъдие е една от 

първостепенните характеристики на наказателната политика  и възприетите  алгоритми за 

утвърждаването му са  резултатни.  

 

3. Възстановителните програми в Нова Зеландия и Австралия  

Тихоокеанският регион с основание се разглежда като „една от люлките” на традиционните 

възстановителни практики, вече притежаващи съвременна законодателна уредба и 

транслирани във формата на модерни възстановителни процеси, прилагани и в западните 

общества. От друга страна, на редица острови, като Полинезия и Меланезия, все още оперират 

множество образци на древни местни форми на възстановително решаване на конфликтите, 

оснoвани на включването на разширеното семейство и местната общественост. 

Новозеландското общество е повлияно в голяма степен от Полинезийската култура и 

особено от местното население - Маорите. Неговата загриженост от евентуална 

институционализация на децата, извършили правонарушения, поставя остро проблема за 

законодателно уреждане на възстановителните практики. Законът за децата, младежта и 

техните семейства от 1989 г. поставя акцента върху отговорността на семействата и семейните 

групи за решенията относно децата, в партньорство и с подкрепата на държавата, посредством 

процеса на семейно-груповото конфериране. В допълнение, грижата относно жертвите на 

нарушения, води до тяхното признаване и включване при вземането на решения. В 

                                                
37 Daubney, D. “Establishing a framework for the use of restorative justice in criminal matters in Canada”, paper presented at the  

Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 2005. 
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Наказателния закон от 2002 г. и Закона за правата на жертвите от същата година изрично е 

предвидено, че съдиите в наказателните съдилища за пълнолетни могат да насочват случаи към 

възстановителното конфериране; в тези хипотези те се задължават да вземат предвид 

резултатите от това конфериране.  

В новозеландската система за младежко правосъдие особено се държи да бъдат спазени 

следните принципи и цели: отклоняването от традиционното наказателно русло да бъде 

навременно и справедливо; възстановителните практики да включват участие на 

заинтересуваните страни; да бъдат постигнати обезвреда, лекуване и реинтеграция. Законът 

изисква извършителите, техните семейства и жертви да участват при вземането на решения, 

младите хора да се държат отговорни посредством предоставяне на обезщетения на жертвите и 

да бъдат разработени и приложени на практика планове, които да отговорят на нуждите им и на 

реинтеграцията им в обществото. Семейно-груповото конфериране е признато като първия 

пример на механизъм, приет в западните системи, който прави възстановителния отговор на 

престъпността централен, като оставя възможност и за санкции на съда при необходимост. В 

младежката правосъдна система семейно-груповото конфериране е ключова процедура за 25% 

от извършителите, вкл. и на тежки престъпления, с изключение на някои случаи на убийства, 

които са подсъдни на съдилищата за пълнолетни.
38

  

Анализите и направените оценки на функционирането на възстановителното правосъдие в 

Нова Зеландия по категоричен начин демонстрират, че резултатите от прилаганите практики са 

наистина възстановителни; повечето страни, включени в тях, приемат решенията, фокусиращи 

се главно върху възстановяването на вредата, нанесена на жертвата и реинтеграцията на 

извършителя, а не толкова на наказанията и ограниченията. Допълнително, тези изследвания 

потвърждават и доказаното в световен план по-голямо удовлетворение на всички страни от 

възстановителния процес в сравнение с традиционното наказателно правораздаване поради 

уважителното третиране на всички участници, отсъствието на стигматизиращо засрамване и 

репресивни резултати, усещането за подкрепа, възможността за разкаяние и прошка, и 

поемането на ангажимент за последващо правомерно поведение. 
39

 

Подобно на Нова Зеландия, Австралия се определя като световен лидер в областта на 

възстановителното правосъдие. Конферирането с млади извършители е в много голяма степен 

доминирано от теорията на австралийския учен Джон Брейтуейт за „реинтегриращия срам”,  

                                                
38 Maxwelle, G. and Hayes, H. „Regional Reviews. F. Pacific”  in:  Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.) Handbook of 

Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, 2007. 

39 Maxwell, G.,   Kingi, V., Robertson,  J., Morris, A.  and Cunningham, C. Achieving   Effective Outcomes in Youth Justice: 

An Overview. Wellington: New Zealand Ministry of  Social  Developments, 2004. 
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включващ порицание, но и приобщаване. Законодателно то е уредено от 1998 г. и се  прилага 

широко. 

Извършените анализи и оценки
40

 на състоянието на възстановителното правосъдие в 

Австралия потвърждават като цяло удовлетворението от процесите, констатирано и на други 

места, и потенциала им да намалят рецидивизма. Комбинацията между ясно формулирани 

цели, стимулиращо законодателство, детайлни указания за добрите практики и използването на 

резултатите от научните изследвания, е ключов фактор за превръщането на възстановителното 

правосъдие в основен компонент на наказателното правосъдие в Австралия и Нова Зеландия. 

 

V. ЕТАПИ НА ПРИЛАГАНЕ НА ВП В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

В теорията, а и в практиката не съществува спор относно етапите на прилагане на ВП в 

наказателното производство - то е възможно и допустимо винаги. По категоричен начин 

това е закрепено в т. 6 от Приложението към Препоръка CM/Rec(2018)8 на Комитета на 

министрите до държавите членки относно възстановителното правосъдие  по 

наказателноправни въпроси: 

„Възстановителното правосъдие може да бъде използвано на всеки етап от процеса на 

наказателното правораздаване. Например, то може да бъде свързано с отклоняване от 

арест, обвинение или наказателно преследване, използвано заедно с полицейско или съдебно 

разпореждане, да се случи преди или успоредно с наказателното преследване, да се 

осъществи между осъждането и изтърпяването на наказанието, да съставлява част от 

присъда или да се случи след налагане на наказанието – предсрочно прекратено или 

изтърпяно. Препращането към възстановително правосъдие може да бъде извършено от 

агенции за наказателно правосъдие и от съдебните органи или може да бъде поискано от 

самите страни“. 

 Това напълно кореспондира с идеологията на ВП - да бъде на разположение на страните 

винаги, когато те поискат това. Препоръката е фондирана на многобройни научни и 

практически доказателства, че ВП работи на всеки етап и носи ползи за всички участващи, 

обществото и държавата. Това се препоръчва и с оглед на обстоятелството, че страните /и 

особено жертвата/ могат и да не са готови да участват във възстановителна практика на един 

                                                
40 Hayes,  H. and  Daly, K. “Youth  justice  conference  and reoffending”, Justice  Quarterly, 2003, N 20; Trimboli, L.  An 

evaluation  of  the  NSW Youth Justice  Conferences Scheme, Sydney: New  South  Wales Bureau of  Justice  Statistics  and 

Research, 2000; Luke,  G. and Lind, B. “ Reducing  Juvenile  Crime: conferencing  versus  court”,  Crime  and  Justice  

Bulletin: Contemporary Issues in  Crime  and Justice, 2002 etc.  



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 39 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

ранен етап и да стигнат до решение за това по-късно. Така се дава най-широка свобода и на 

компетентния процесуален орган, и на страните да изберат алтернативната възможност. 

Общоприето е обаче, че ВП е най-удачно, когато то се провежда в началния етап на 

наказателния процес – преди или непосредствено след започване на наказателното 

производство, максимално близо до събитието на престъплението, когато и неговият ефект е 

най-силен и същевременно се постига в най-голяма степен процесуална икономия. 

Проучването сочи, че най-често ВП се прилага преди повдигане на обвинението или на етапа 

на съдебното производство. 

Някои законодателства /например, в Англия, Швеция/ допускат отклоняване на случаи 

към възстановителна практика дори преди образуване на наказателното производство. Ролята 

на полицията във възстановителни процеси, както бе изтъкнато, е голяма, и непрекъснато се 

разширява, особено по отношение на непълнолетни. 

 В Белгия, Великобритания и др. страни съществуват практики, когато след приключване 

на съдебната фаза и произнасянето на крайния акт страните отново се срещат в присъствието 

на медиатор, за да изяснят и се споразумеят по някои въпроси, останали извън обсега на 

съдебното производство /т.нар. терапевтична, емоционална медиация, предмет на която са 

някои проблеми от психологическо естество/.  

Друго приложно поле на възстановителното правосъдие напоследък се явяват 

пенитенциарните учреждения и пробационните служби
41

. Възстановителното правосъдие 

изключително добре кореспондира с принципите на уважаване на човешкото достойнство, на 

хуманизма, на индивидуализация и диференциация при изпълнение на наказанието, а така 

също и с принципа на широкото привличане на обществеността в този процес. В теорията
42

 е 

безспорно прието, че инструментите на възстановителното правосъдие, прилагани в 

корекционните учреждения са ефективно средство за намаляване на рецидивизма. Освен това, 

често пъти се оказва много полезно страните в престъпния акт да достигнат до взаимно 

разбиране и помирение, по възможност, преди извършителят да бъде освободен от затвора. 

Ръководени от принципите и ценностите на възстановителното правосъдие, пенитенциарните 

институции могат да станат наистина подходящи места за „лекуване” и трансформация. 

Несъмнено, това изисква допълнително време и усилия от страна на персонала. Поради това 

идеята за т. нар. „възстановителен затвор” не е еднозначно приемана, макар и вече да е 

                                                
41 Евстатиева, Е. Възстановително правосъдие в затворите, Право, политика, администрация, 2017, кн. 4. 

42 Liebmann, M. Restorative justice: how it works, London: Jessica Kingsley Publishing, 2007.  
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разработен модел за това
43

. Все пак, възстановителният климат в затворите в много по-голяма 

степен помага на самите лишени от свобода да намерят легитимен начин за удовлетворяване на 

техни естествени, основни потребности. 

 

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

В резултат на проучената международноправна и сравнителноправна регулация, 

стандарти и добри практики, и съобразявайки най-новите документи - Препоръка 

CM/Rec(2018)8 на Комитета на министрите до държавите членки на Съвета на Европа 

относно възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси, Наръчника на ООН за 

програмите на възстановителното правосъдие от 2020 г. и Ръководството на Европейския 

форум за възстановително правосъдие за ценностите на възстановителното правосъдие и 

стандартите за практиката от 2021 г., могат обосновано да се направят следните изводи и 

препоръки към националното законодателство, а и в по-широк аспект, с оглед насърчаване 

развитието на възстановителни практики:  

 

ИЗВОДИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 

 В глобален план е налице трайна тенденция за развитие на извъннаказателните методи 

и средства за противодействие на престъпността; практиките на възстановителното 

правосъдие непрекъснато се обогатяват и разширяват приложното си поле; 

 Развитието на наказателно-процесуалното законодателство се свързва с въвеждането 

на нови и разнообразни процесуални форми; 

 В хода на тези различни процедури се реализира както наказателна отговорност 

(обикновено смекчена), така и административно-наказателна отговорност, прилагат се 

мерки за обществено въздействие и т.н., като по този начин се осъществяват 

различните възможности, които материалното наказателно право предвижда като 

реакция срещу престъпността;  

 Най-широко използваните, универсални и препоръчвани възстановителни 

инструменти са медиацията жертва-извършител, фамилните конференции, 

умиротворителните кръгове, възстановителното конфериране, но съществуват и 

много хибридни и все още експериментирани формати;  

                                                
43 Edgar, К. аnd Newell, T. Restorative Justice in Prisons. A Guide to Making it Happen, Waterside Press, 2006. 
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 Въвеждането на възстановителни практики е обусловено от традициите, 

народопсихологията и информираността на обществото, както и от далновидността на 

политиците и законотворците;  

 Успехът на възстановителните практики е пряка функция от спазването на 

общоприети стандарти. 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

 Въвеждането на ВП в България кореспондира с водещите световни тенденции, би 

било адекватен отговор на назрели обществени потребности и не търпи отлагане 

поради ангажиментите ни към редица международни организации и задълженията, 

произтичащи от приетите от тях актове; 

 ВП би предоставило адекватна защита на правата и интересите на жертвите, каквато 

защита другите процесуални механизми не могат да осигурят; българският 

законодател е задължен да осигури тази защита и да постави българските граждани в 

равноправно положение с тези от другите европейски страни; 

 ВП и законодателят следва да бъде насърчени и поради факта, че то способства за 

рехабилитация и реинтеграция на извършителите и особено на непълнолетните, които 

са особено важна целева група. Неговото приложение би довело до намаляване на 

случаите на определяне на наказания, свързани с лишаване от свобода, до 

ограничаване на разходите за затворите и до предпазване от по-нататъшно 

“усъвършенстване” в затворническата среда; 

 Въвеждането на възстановителни практики в българското законодателство ще 

увеличи възможностите на наказателно-правосъдните органи за адекватна реакция в 

зависимост от конкретния случай;  

 ВП, с оглед своята краткост и неформалност, би осигурило онази бързина на 

наказателното правораздаване, която е непостижима за общата и останалите 

диференцирани процедури, и би спестило значителни средства;  

 С оглед принадлежността на България към континенталната правна система, 

наложително е приемането на детайлна законова уредба на ВП. Тя може да бъде 

реципирана от законодателства с традиции и успехи или да стъпи на вече утвърдени 

институти – мерките за обществено въздействие спрямо непълнолетни, 
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споразумението по наказателни дела и др., с цел по-плавен преход в общественото и 

професионалното му възприемане; 

 Създаването на законова уредба би следвало да се предхожда от пилотни проекти;. 

 Правната интервенция следва да бъде както в областта на материалното, така и на 

процесуалното наказателно право, поради интердисциплинарния характер на 

института на ВП; необходими са промени и в редица специални закони- за жертвите, 

за изпълнение на наказанията; за непълнолетните е препоръчително да бъде приет 

изцяло нов, специализиран закон;  

 Правната уредба трябва да съдържа основните процедурни гаранции за 

възстановителното правосъдие: страните  да бъдат информирани и да имат равен 

достъп до ВП, а когато е уместно, и достъп до преводачески услуги или до правна 

помощ; когато участват деца, техните родители, законни настойници или друг 

подходящ възрастен следва да имат право да присъстват; участието във 

възстановителна практика не трябва да се използва като доказателство за признаване 

на вина в последващи съдебни производства; 

 За българската действителност с разпространен наказателен популизъм като начало 

би било препоръчително приложението на ВП да не води до пълно освобождаване от 

наказателна отговорност, а до нейното смекчаване или замяна с друг вид отговорност 

- административна, имуществена, обществена; 

 Възстановителните практики следва да стартират с непълнолетни, както е в 

сравнителен план и се препоръчва от международните инструменти, като 

впоследствие се приложат и спрямо пълнолетни извършители; 

 Те трябва да са възможни както по дела както от частен, така и по подходящи дела от 

общ характер, при оправомощаваща регулация и съответна дискреционна преценка 

на насочващия орган и съгласие на страните; 

 Препоръчително е най-напред да се въведат утвърдените инструменти - медиацията 

жертва-извършител и фамилните конференции, а след това да се разширят 

прилаганите възстановителни практики в наказателното производство; 

 ВП трябва да може да се прилага на всеки етап на наказателното производство - на 

досъдебна фаза, на съдебна фаза, при изпълнение на наказанието, а и след това; 
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ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИНФРАСТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВП 

 Относно институционализацията на възстановителните практики препоръчително 

е доставчиците на ВП да бъдат автономни, но да работят в тясна връзка с 

наказателно-правосъдната система; 

 Услугите по възстановително правосъдие и обучителите следва да бъдат 

акредитирани  и контролирани от компетентен орган; 

 Възприемането и стриктното съблюдаване на установените стандарти следва да 

бъде conditio sine qua non (условие, без което не може) за функционирането на 

службите на ВП с оглед гарантиране на необходимото качество на 

възстановителните практики; 

 Нужно е и да се разработят и етични правила и процедури за подбор, обучение и 

оценка на доставчиците на ВП.  

  

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО И ИНФОРМИРАНЕТО ЗА ВП 

 Особено важно е обучението на правоприлагащите органи относно идеологията, 

принципите и ценностите на ВП, за да могат те убедено да насочват случаи към 

възстановителни практики. В това отношение са нужни спешни действия от страна 

на органите на съдебната власт, съсловните организации и др. 

 Нужно е и въвеждане на специализирано обучение на бъдещите юристи, а и на 

други специалисти, които ще прилагат възстановителни практики; в този смисъл 

ВП следва да бъде включено в университетските програми; особено важно е и 

продължаващото обучение;  

 За да може да се изгради възстановителна култура и възстановителен климат в 

обществото удачно е обучение да започне и в училищата; 

 Необходими са много информационни кампании и работа с манталитета на 

българина; продължаване на практиката за преводи и разяснения на основни 

източници – фундаментални книги, наръчници, стандарти и др. 

 

ПРЕПОРЪКИ ОТ ПО-ОБЩ ХАРАКТЕР 

 Препоръчително е пряко да бъдат ангажирани европейските институции - ЕС, Съвет 

на Европа и др., тъй като изключително трудно се преодолява съществуващата 
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съпротива у заинтересовани кръгове със запазени интереси в действащото 

наказателно правосъдие; 

 Необходимо е още по-широко международно сътрудничество и обмен, 

разпространение на информация за успешните практики на възстановителното 

правосъдие, научни изследвания, ефективно взаимодействие на държавните и 

местните власти и неправителствения сектор.  

------------------------------ 

Заб. В този материал са използвани части от по-ранни публикации на автора по 

темата, съответно актуализирани. 
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСТАНОВЕНАТА 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

ПРАКТИКИ В ХОДА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Д-р Росица Тончева,  
съдия в Апелативен съд – Варна 

 

 

Резюме: Изследването е насочено към проучване на възможностите за прилагане на 

възстановителни практики в наказателното производство. Последователно са разгледани 

институти от общата част на Наказателния кодекс и свързани с тях правни постановки 

на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 

норми от специалната част на Наказателния кодекс, отделни процедури по 

Наказателно-процесуалния кодекс, представени са понятия и ресурси на Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за приложението 

му, обмислен е Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от 

престъпления. Анализирани са потенциални подходи към възстановителния 

инструментариум в двете фази на наказателния процес и при изпълнение на 

наказанието. В заключение са изведени препоръки под формата на карта за 

потребности с цел прилагане на възстановително правосъдие, направени са 

предложения de lege ferenda. 

 

Ключови думи: наказателно производство, възпитателна грижа, риск, помирение, 

подпомагане. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Обществената сигурност и възстановителното правосъдие са две големи идеи за 

общностни корекции със собствен облик. Те са привлекателни стратегически цели и затова 

концепциите им могат да се открият както в хармонично единство с добри перспективи за 

обществена безопасност, така и като контратези в остър конфликт с оглед начина, по който 

оставят неразрешени проблеми в областите на персоналната и социална сигурност. 

Противопоставянето между двата модела е по границата между конвенционалните мерки на 

обществената безопасност - по-дълги присъди, повече затворници, по-ниски нива на рецидив 

и новият пример на справедливост, утвърждаван от възстановителното правосъдие, който 

успешно измества парадигмата на възмездието. Макар на пръв поглед двете идеи да 

изглеждат непримирими, след опознаване на тяхната същност се открива родеенето им на 

основата на принципа на корекцията и на мрежата от взаимозависимости 

„жертва-нарушител-общност“. Оттук, привържениците на еклектичния подход и в науката, и 

в практиката, намират аргументи за обща перспектива пред двата ракурса, при която 

конкуренцията се отбягва чрез припокриване на целите и сближаване на инструментариума. 

Доказателство за основателността на подобно разбиране лесно се открива в редица утвърдени 

съдебни системи
44

, успешно адаптирани към правата и нуждите на жертвите на престъпления 

от подкрепа и закрила чрез създаване на най-добри възможности за поправяне на вредите, за 

преобразяване на участниците в конфликта - от усет на страх и враждебност до съпричастие и 

приемане
45

. 

Българската наказателно-правна система все още и все така плахо дебатира изричното 

нормативно устройване на възстановителното правосъдие, нерешителна вероятно под напора 

на общественото мнение и отрицанието на публичните позиции, в които силен глас наддават 

популизмът и привързаността към отживели модели. За жалост, на тяхната деструктивна сила 

не устоя законодателният опит за отклоняване на непълнолетни лица от наказателно 

производство, а благодарение на проявената нормативна недалновидност, детската 

                                                
44 Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен  анализ, София: Авангард Прима, 2011, с.65-160. 

45 Дефиницията на възстановителното правосъдие, която Prison Fellowship International използва е следната: възстановителното 

правосъдие е теория на правосъдието, която набляга на възстановяване на вредата, причинена от престъпното поведение. Това 

се постига най-добре, когато самите страни, засегнати от престъплението, си сътрудничат и когато това се случва, може да 

доведе до преобразяване на личностите, взаимоотношенията и структурите. 

С други думи, това е поправящата концепция, която отчита, че най-добри възможности за поправяне на вредите има, когато 

страните се срещнат, за да обсъдят как да стане това. Когато това се случи, има възможност за преобразяване. 

Възстановяването е първи приоритет, срещата е средство за постигането му, и преобразяването е възможен резултат, 

https://restorativejusticebg.com/ 
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престъпност ежедневно ни напомня за нерешените ѝ юридически и психо-социални проблеми 

чрез ожесточение на проявите и капсулиране на престъпни групи, развиващи и налагащи все 

по-яростен антисоциален модел на поведение. Не се роди и заченатият законопроект за 

прилагане на медиация по наказателни дела
46

, отречен с редица формални съображения, 

довели до неизпълнение задължение на нашата държава по чл.12, т.2 от Директива 2012/29/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на 

минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, и 

затвърдили нормативната празнина, породена от чл.3, ал.2 от Закона за медиацията
47

. 

На нерешителната законодателна инициатива все по-често се противопоставят 

практикуващите теоретици, юристи и социални работници, които творчески (засега) посягат 

към инструментите на възстановителното правосъдие наред с конвенционалната корекция. 

Усилията не са безплодни, т.к. макар и нереформирано, нашето наказателно законодателство 

открива известни хоризонти пред възстановителните практики, заслужаващи внимание и във 

връзка с реалните условия, които то (законодателството) предоставя, и от гледна точка на 

възможното им бъдещо развитие в една синхронизирана нормативна система.  

Воден от думите на бележития британски философ Тиодор Зелдин, че една нова визия за 

бъдещето винаги има нужда от нов поглед към миналото, изследователският поглед се обърна 

към собствените ни традиции в прилагането на възстановителните практики, откривайки 

дълбоките им корени в българското обичайно наказателно право
48

, когато помирението е 

често практикуван способ за алтернативно решаване на конфликти между спорещите страни. 

Един от използваните модели за постигане на примирие между враждуващите е плащането на 

откуп, който замествал кръвното отмъщение, целейки навременна компенсация на 

причинената вреда, за да не се достигне до проливане на кръв. Размерът на откупа се поставял 

в зависимост от тежестта на деянието, мотивите, имущественото положение на пострадалия и 

извършителя. Той варирал спрямо вида на увреждането и спрямо възможностите  на 

страните, но се съблюдавало и правилото никой да не  остане недоволен. Помирението било 

възможно за твърде широк кръг неумишлени прояви при едно единствено условие -  желание 

                                                
46  Предвиждаше се създаване в Глава осма от НК на Раздел VІ „Освобождаване от наказателна отговорност при 

споразумение чрез медиация“, създаване на Глава тридесет и първа „б“ в НПК „Освобождаване от наказателна отговорност 

при споразумение чрез медиация“, регламентираше се процесуалният статут на медиатора 

47 Чл. 3. (2) Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс 

48 Радева, Н. Ролята на българското обичайно наказателно право след Освобождението, сп. De jure, 1/2019 (18) 
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на пострадалия да се примири с извършителя
49

. Помиряването на спорещите намирало 

общностно оповестяване чрез различни организационни формирования, запазвайки по този 

начин мира между страните в конфликта и въвлечените в него външни лица. Постигала се и 

една по-мащабна цел - възстановявало се доверието на социума в моралните устои и 

справедливостта.  

Следвайки работещия модел, с Временните съдебни правила, утвърдени на 24 август 

1878 година от княз А. М. Дондуков-Корсаков се разписала уредба за помирителни 

съдилища, която гарантирала евтино и бързо правораздаване за многобройното селско 

население. Този вид съдилища бил силно обвързан с волята на страните при разбирането, че 

последните имат най-висок интерес от намиране на бърз и удовлетворителен изход от спора 

помежду им. Задължително условие за процедурата пред тези структури било 

предварителното съгласие на спорещите да се подчинят на съдебното решения.  

За ролята на помирителните съдилища от това време свидетелстват някои интересни 

статистически данни, сочещи че през 1879 година на територията на Княжеството 

функционирали 2851 помирителни съда с ангажирани в тях 8553 души. Тази институционална 

повсеместност убедително чертае ролята на помирението като предпочитан способ за 

решаване на конфликти в следосвобожденска България - основание да се оцени от 

положителна страна диалогичността на българина и готовността му за сътрудничество, стига 

обществените и, разбира се, нормативните условия да позволяват изявата на тези черти. 

По-нататък в годините, помирителните процедури продължават да са част от 

правораздавателния процес
50

.  С оглед предмета на анализа, бързо се достига до наше време 

с възможността да не се образува, а образуваното наказателно производство за престъпление, 

което се преследва по тъжба да се прекрати при помирение между пострадалия и дееца
51

. 

Макар тези случаи да нямат значително проявление в общия брой на наказателните дела, те не 

бива да се пренебрегват, защото  представляват един от възможните входове за 

възстановителен инструментариум
52

. Наред с назованата процедура, в текущата нормативна 

уредба са налице и други възможности за прилагане на възстановителни практики. Липсата на 

                                                
49 Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие – Ренесанс на обичайното право в подкрепа на жертвите на престъпления, 

Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев, Сборник от Юбилейна научна конференция на   

Юридическия факултет  на Университета за национално и световно стопанство, София, 2014г., с.54 

50 Йочев, Е. Помирителният съд в Царство България, Съдебно право, април 2016.  

51 Чл.24, ал.5, т.3 от НПК 

52 В рамките на проект “Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове” по ОП 

„Добро управление 2014-2020“, медиацията се популяризира като работещ възстановителен подход в наказателни дела от 

частен характер 
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изрична регулираща норма в НПК не бива да се счита за пречка, а по-скоро на този факт да се 

гледа като на една възможност за индивидуален подход към всеки случай, насочен към 

синергична връзка между наказателната отговорност и възстановителните инструменти, 

последните достъпни под формата на разнообразни социални услуги или програми в 

институциите. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА 

1. Общи бележки 

За целите на анализа и с фокус към потенциала за възстановителни практики, 

изложението се придържа към хронологичното съдържание на релевантните нормативни 

актове. Последователно са разгледани институти от общата част на Наказателния кодекс и 

свързани с тях текущи правни постановки на Закона за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни, норми от специалната част на Наказателния кодекс, отделни 

процедури по Наказателно-процесуалния кодекс, представени са понятия и ресурси на Закона 

за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за приложението му, 

обмислен е Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. 

Експертният разбор почива и на дефиницията в Препоръка CM/Rec(2018)8 на Комитета на 

министрите към държавите-членки относно възстановителното правосъдие по 

наказателноправни въпроси
53

, според която възстановителното правосъдие би могло да 

съпътства наказателното производство на всеки един етап и/или да се реализира след налагане 

на наказанието. Съблюдавайки задачата на Наказателно–процесуалния кодекс да определи 

реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на 

престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона, конкретната 

организация на изложението спрямо двете наказателно-процесуални фази, техните стадии и 

етапи се отбягна, защото всеки отделен случай носи своя специфика. 

  

                                                
53 Утвърждава възстановителното правосъдие като диалогичен процес, който дава възможност при свободно съгласие на 

страните в породен от престъпление конфликт (пострадали и лицата, отговорни за причинената вреда) да участват активно в 

разрешаването на последиците, произтичащи от престъплението, подпомагани от специално обучен и безпристрастен 

координатор (фасилитатор), и при участието на други непряко засегнати от престъплението лица 
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2. Наказателен кодекс (НК) 

2.1. Наказание пробация: 

През 2002 година системата по чл.37 от НК
54

 бе реформирана с наказанието пробация
55

, 

чиято правна основа по-късно се доразви и доусъвършенства. В съпътстващите изменения на 

пенитенциарното законодателство се установиха пробационни служби, призвани чрез 

Препоръка CM/Rec(2010)1 на Комитета на министрите на държавите-членки относно 

правилата на Съвета на Европа за пробацията да развиват и възстановителни подходи за 

реална компенсация на нанесената вреда. При съвместното прилагане на корекционния и 

възстановителния инструментариум, водещо се явява разбирането, че правонарушителите 

трябва да осъзнаят травматичния характер на поведението си върху жертвите и обществото, 

да поемат осъзната отговорност и при взаимност от страна на пострадалите и общността, да 

поправят неблагоприятните последици, рехабилитирайки в процеса собствените си нагласи и 

възгледи за живот. По аргумент от казаното се очертава синергия между пробацията и 

възстановителното правосъдие, предполагаща синтезирано изясняване на нормативните 

особености на наказанието, в чиито граници ще се търси ресурс за релевантни и целенасочени 

възстановителни инициативи. 

В практико-приложен план, пробацията е съвкупност от механизми за контрол, 

въздействие и превенция върху поведението на  извършители на престъпления с по-ниска 

степен на обществена опасност, без те да бъдат изолирани от обичайната им житейска и 

професионална среда. Обект на пробационно интервениране са две групи лица - осъдени на 

                                                
54Чл. 37. (1) Наказанията са: 

1. доживотен затвор; 

1а.лишаване от свобода; 

2а. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 92 от 2002 г., отм., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.); 

2. пробация; 

3. конфискация на налично имущество; 

4. глоба; 

5. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.);  

6. лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност; 

7. лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; 

8. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.);  

9. лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия; 

10. лишаване от военно звание; 

11. обществено порицание. 

55 От системата на наказанията отпаднаха поправителният труд без лишаване от свобода, задължителното заселване без 

лишаване от свобода и   лишаване от право на местоживеене в определено населено място 
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пробация и условно осъдените/ условно предсрочно освободените от местата за лишаване от 

свобода през периода на изпитателния им срок, а влиянието върху последните с мерките по  

чл. 67, ал. 3
56

 и чл. 70, ал .6
57

 от НК, дава основание на теорията да дефинира пробацията 

като институт със смесен характер.  

Нормативният каталог на пробационните мерки е четим в чл.42а, ал.2 от НК
58

. Тяхната 

насоченост е с пряко отношение към тематиката на изследването, доколкото ще позволи да се 

разкрие тангентата между обсъжданото наказание и възстановителните практики.  

Пробационните мерки биват задължителни и незадължителни, като мерките по чл. 42а, 

ал. 1, т.т .1 и т.2 от НК (задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни 

периодични срещи с пробационен служител) се налагат на всеки осъден на пробация. 

Незадължителни са мерките по чл. 42а, ал. 1, т.т. 3, 4, 5 и т. 6 от НК (ограничения в 

свободното придвижване; включване в курсове за професионална квалификация и/или 

програми за обществено въздействие; поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на 

обществото), които се налагат по преценка на съда.  

Критерият „продължителност“ обособява пробационните мерки в три групи: с 

времетраене от 6 месеца до три години (мерките по чл. 42а, ал. 2, т. 1-4 НК), от 3 месеца до 2 

години (за мярката по чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК) и от 100 до 320 часа годишно, но не повече от 

три поредни години (за мярката по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК). Изключения от общия принцип 

се откриват в Особената част на НК и по-конкретно в санкциите на чл. 132, ал. 1, т. 3; чл. 168, 

ал. 1; чл. 170, ал. 1; чл. 230, ал. 1; чл. 237, ал.  2 от НК и в чл. 272, ал.2 от НК.  

Субектите, спрямо които се налага наказанието пробация са две групи: пълнолетни лица 

и непълнолетни, навършили 16-годишна възраст, подлежащи на санкциониране с всички 

мерки по чл. 42а, ал. 2 НК и непълнолетни, ненавършили 16-годишна възраст с ограничение в 

                                                
56 Чл.67 (3) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест месеца, съдът може да постанови една 

от пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 - 4 през изпитателния срок. 

57  Чл.70 (6) При условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на 

неизтърпяната част от наказанието. В рамките на изпитателния срок, но за не повече от три години, съдът може да постанови 

една от пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 – 4, като взема предвид доклад от пробационния служител. 

58 Чл.42а (2) Пробационните мерки са: 

1. задължителна регистрация по настоящ адрес; 

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител; 

3. ограничения в свободното придвижване; 

4. включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие; 

5. поправителен труд; 

6. безвъзмезден труд в полза на обществото. 
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обхвата на наказанието до мерките по чл. 42а, ал. 2, т. 1-4 НК. Споменавайки непълнолетната 

група, с особено внимание се отразява, че наказанието пробация не отделя младите хора с 

девиантни прояви от семейната им среда. Така се създават комплексни условия, веднъж за 

изпълнение на санкционните последици с целта по чл. 60 от НК и същевременно за прилагане 

на разнообразни възстановителни подходи чрез активната роля на фамилния и приятелския 

социум, а двете интервенции в съвместен контекст биха били значително по-ефективни, 

каквито са и предписанията на Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите на 

държавите-членки относно европейските правила за малолетни и непълнолетни 

правонарушители, подлежащи на санкции или мерки. 

За настоящето изследване особено важно се явява класифицирането на пробационните 

мерки, според характера и целите им, на: 

 мерки за контрол над осъдените, към които се отнасят задължителната регистрация 

по настоящ адрес, задължителните периодични срещи с пробационен служител и 

ограничението в свободното придвижване.  

От тази група внимание заслужава мярката по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК, защото при целта 

й да преобразува дефицити в мисленето и поведението на осъдения, известен потенциал имат 

и възстановителните подходи. Известно е, че дълбокото самоосъзнаване на грешните модели 

във вземането на решения е най-трудният елемент от социално-възпитателната работа при 

изпълнение на всяко наказание. Постигането му е възможно при сътрудничество на страните 

в процеса, а дълбочината и устойчивостта на личния корекционен механизъм имат пряко 

отношение към готовността на правонарушителя да се изправи срещу последиците от своето 

поведение (материални и психо-емоционални) и отговорно да ги възстанови. 

 мерки за подкрепа и подпомагане на осъдените, обхващащи включването в курсове 

за професионална квалификация, програми за обществено въздействие. 

Включването в курсове за професионална квалификация и програми за обществено 

въздействие цели социална интеграция на осъдения и изграждане на трудови навици и умения 

за законосъобразно поведение. При индивидуализация на мярката съдът съблюдава 

дефицитите в поведението на дееца, неговото образование и квалификация в ролята им на 

криминогенни и предполагащи рецидив фактори. Програмите за обществено въздействие, от 
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своя страна, се родеят със социално-психологическия тренинг
59

, провеждайки се под формата 

на групови сесии. В този формат се ползват личният и общият опит, и на постепенни етапи се 

преизграждат нови умения. В пробационната практика се изпълняват програмите „Умения за 

мислене“, „Умения за справяне с гнева и агресията“, „Ограмотяване“, „Изграждане на активно 

поведение на трудовия пазар“, „Изграждане на социални и комуникационни умения“ и др. За 

жалост, пробационната администрация констатира непрекъснат спад в налагане на мярката по 

чл. 42а, ал. 2, т .4 от НК, ниска е и личната мотивация на осъдените за доброволно участие в 

програмите под влияние на различни служебни и лични причини
60

. Казаното е с негативен 

оттенък, защото потенциалът на обмисляната пробационна мярка в светлината на 

възстановителните практики никак не е незначителен. Как, ако не чрез целенасочени 

програми за обществено въздействие, формално признаващите вина осъдени ще се обърнат 

към вътрешната страна на мотивите си, осъзнавайки неинтегративност с обществените морал 

и ценности? 

Изхождайки от същността им, предлаганите в пробационната система програми имат 

ресурс да инспирират възстановителни подходи, насочвайки вниманието на 

закононарушителите към личните и отключващи противоправното им поведение фактори, и 

по пътя на релокация на ценностите, напълно възможно е да доведат до желание за среща с 

жертвата за взаимно споделяне на важни за конфликта гледни точки и планиране на варианти 

за преодоляване на настъпилите неблагоприятни последици. Какво липсва за подобна 

реализация? Със сигурност, възстановителната гледна точка към потенциала на 

пробационната мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 4 от НК! 

Възползвайки се от естеството на бележките, от изследователска гледна точка се споделят 

изводите на пенитенциарната администрация, че като цяло, програмите за обществено 

въздействие са неефективни при неграмотни осъдени, чието участие е само формално и на 

тази основа не предполага дискусия на възстановителен инструментариум. Що се касае до 

ефективността за преминалите през специализираните програми, в официалните източници се 

признава, че се повишава отговорността спрямо поведението им, наблюдава се промяна в 

отношението към правонарушението, преодоляват се текущи дефицити за справяне в 

                                                
59  Петкова, Д. Корекционно-възпитателно въздействие при провеждане на програми за обществено въздействие с 

извършители на леки престъпления. сп „Диоген”, Велико Търново: УИ "Св.Кирил и Методий", 2013, с.130-140 

60 Вж. годишни доклади на ГДИН 
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проблемни ситуации
61

, т.е. настъпва качествено нова ситуация, която е добър спътник и 

мотиватор за възстановително правосъдие.  

 мерки за възмездяване на причинените с деянието вреди, към които се числят 

поправителният труд и безвъзмездният труд в полза на обществото.  

От двете мерки, безвъзмездният труд е съпроводен с наблюдение и ръководство от 

страна на пробационните служители на труд за ползите на обществото, под формата на едно 

реално или символично обезщетение за вредите, причинени от нарушителя. Безвъзмездният 

труд не трябва да носи унизителна характеристика, забранява се полагането на такъв труд в 

полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма 

държавно или общинско участие. Безвъзмездният труд може да бъде изпълнен към граждани, 

пострадали от престъпления, с изрично съгласие от тяхна страна и от страна на осъдения, 

която възможност отново открива директен терен за възстановителна практика. В публичното 

пространство не е достъпна конкретна статистика за подобни случаи, но не това е важното, 

поантата тук е, че възстановителното правосъдие има реален живот в наказателноправната ни 

система.  

Безвъзмездният труд е част и от административните санкции, изпълнението му е 

възложено на пробационните служби по настоящ адрес на наказания, но не и при условията 

на чл. 221, ал. 1 от ЗИНЗС
62

, с което регулацията на ЗАНН не попада пряко в пределите на 

изследването.  

На фона на горното, убедено може да се твърди, че възможности за съпътстващи 

възстановителни практики при изпълнение на наказанието пробация съществуват, но от тях 

би следвало да се отсеят подходящите случаи. Реализирането на индивидуалния подход по 

всеки пробационен казус се осъществява чрез метода „работа по случай“, позволяващ 

целенасочени интервенции спрямо особеностите на конкретния правонарушител. Подметодът 

„управление на случай“ дава възможност на пробационния служител да направлява връзките и 

взаимоотношенията между участниците в процеса по изпълнение на пробационните мерки, с 

висок ресурс за провеждане на съпътстващи ресторативни практики чрез привличане на 

жертвата и други заинтересовани страни, които в дуална среда и при условията на 

доброволност да работят за постигане на релевантните цели. 

                                                
61 Пак там 

62 Чл. 221. (1) Безвъзмездният труд може да бъде положен в полза на граждани, пострадали от престъпления, с изрично 

съгласие от тяхна страна и от страна на осъдения. 
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За гарантирането на подобен интердисциплинарен подход, законодателят предвижда 

възможност за използване на специализиран инструмент в диагностиката, т.нар. предсъдебен 

доклад. Този тип доклад е добре познат на континенталната и прецедентната правни системи 

със способността си да очертае проблемните зони и наличните ресурси, знанието за които би 

подкрепило съществено индивидуализационния процес, включително и планирането на 

възстановителни практики. В нашата страна предсъдебният доклад е възложен на 

пробационните служби, а предназначението му е да подпомага съда при избор на подходящо 

наказание и съответен вид пробационни мерки
63

. Инструментът е нормиран по-подробно в 

Част пета от ППЗИНЗС
64

, основава се на системата за оценка на правонарушителя. Докладът 

съдържа сведения за личността на дееца, материалното и семейното му положение, 

обкръжение и условия на живот, поведение преди и след извършване на деянието, произход, 

социално положение, съдебно минало, както и оценка на риска от рецидив и вреди, 

включваща ресурси, проблемни зони и потребности, на базата на които биха могли да се 

подберат ефективни пробационни мерки, съответно да се прецени възможността за прилагане 

на възстановителна практика и да се прецизира нейната типична особеност. Тясната 

взаимовръзка между пробационните мерки и възстановителното правосъдие позволява 

обосновано да се защитава възможността за популяризирането на предсъдебния доклад сред 

практикуващите юристи, който според разбирането на съдебната практика представлява 

незадължителен помощен механизъм за съда при избор на наказание пробация, при  замяна 

на една пробационна мярка с друга в процедура по чл. 452, ал. 3 от НПК
65

 или при налагане 

                                                
63 Чл.202 (2) По искане на съда пробационните служители изготвят предсъдебни доклади. 

64 Чл. 226. (1) Пробационните служители изготвят предсъдебен доклад по конкретно наказателно производство по искане на 

съдията докладчик. 

(2) Предсъдебният доклад съдържа: данни, отнасящи се до личността на лицето, материално и семейно положение, 

обкръжение, среда и условия на живот, поведение преди и след извършване на деянието, произход, социално положение, 

съдебно минало, както и оценка на риска от рецидив и вреди, включваща ресурси, проблемни зони и потребности, на базата 

на които да се подберат ефективни пробационни мерки. 

(3) Предсъдебният доклад може да бъде разширен и кратък. Разширеният съдържа цялостна информация за правонарушителя. 

Краткият се изготвя според изискванията на съда. 

(4) След получаване на искането на съдията докладчик пробационният служител събира необходимите данни по ал. 2 чрез 

информация от обвиняемия, от държавните органи и други източници. 

(5) Подсъдимият се призовава на адреса, посочен в искането на съдията докладчик по реда на чл. 230, ал. 1 и 2. При отказ да 

се яви или да съдейства пробационният служител съставя протокол, в който се удостоверява това обстоятелство. Протоколът 

се подписва от един свидетел. 

(6) (Пробационните служители в местата за лишаване от свобода, по искане на съда, изготвят доклади във връзка с чл. 70, ал. 

6 от Наказателния кодекс съгласувано с пробационната служба, която ще изпълнява надзора. 

65 Чл. 452. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на пробацията в състав от един съдия и 

двама съдебни заседатели. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от 

постановяването му по реда на глава двадесет и първа.  
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на мярка за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 от НК. Така очертаната голяма група дела, по 

които предсъдебният доклад е приложим, разкрива солидна перспектива за апробирането му 

като инструмент със смесен характер и за целите на възстановителното правосъдие.  

Говорейки за наказанието пробация, неминуемо следва да се спомене Част пета от ЗИНЗС 

(ДВ бр. 32/2016 г.), позволяваща надзор над мерките по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 3 от НК чрез 

електронно наблюдение, представляващо форма на контрол върху местонахождението, 

движението и поведението на определена категория лица
66

. Мислим е механизъм за 

смекчаване на времетраенето на контрола при съпътстващи прилагането му доброволни 

възстановителни практики, защото последните сами по себе си, представляват сигнал за 

превъзпитание на осъдения поради преосмисляне на укорими модели в личното поведение. 

 

2.2. Мерки за пробационен надзор 

Институтът на пробационния надзор се утвърждава през 2009 година (ДВ бр. 27/2009 г.), 

заменяйки широко критикувания минал регламент на чл. 67, ал. 3 и чл 70,  ал. 6 от НК (ДВ бр. 

92/2002 г.). Свързан е пряко с повишаване контрола при изпълнение на наказанието, но днес 

към него се възлагат очаквания и за възпитателен ефект. 

Най-общо казано, мерките за пробационен надзор по чл. 42а, ал. 2, т. 1-4 от НК могат да 

се налагат само при условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, имат предимно 

общопревантивна цел, не подлежат на групиране или замяна с наказания или друга 

пробационна мярка, не се смекчават, нито се приспадат от наказание.  

Фактическият състав по чл. 67, ал. 3 от НК е възможен само в случаите, когато 

наложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест месеца, а 

продължителността на мярката не може да надвишава размера на изпитателния срок. Въпрос 

на индивидуализация на наказанието е дали да се наложи мярка за пробационен надзор, а вече 

бе казано, че процесът на вземане на решение би могъл да се подпомогне с предсъдебен 

доклад.  

                                                                                                                                                              
(2) Участието на прокурора, на председателя на пробационния съвет и на осъдения е задължително, освен в случаите по чл. 

269, ал. 3.  

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при налагане на друга пробационна мярка, както и при замяната на една 

пробационна мярка с друга. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от 

постановяването му по реда на глава двадесет и втора.  

66 Паунова, Лада, Даниела Атанасова, Пламен Пачев и др. Анализ в материално-правен и процесуален аспект на 

институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67, ал.3, чл. 70, ал. 6 от НК и замяна на 

наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода, НИП, 2019, с.59-61 
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И регулацията на чл. 70, ал. 6 от НК обвързва  преценката относно целесъобразността на 

пробационните мерки за надзор в срока на условното предсрочно освобождаване с доклад от 

пробационен служител. Неговата същина са данни от социално, семейно, икономическо 

естество за осъдения, които позволяват обективна прогноза на ресоциализацията и в частност, 

дали процесът се нуждае от подпомагане с пробационен ресурс. И сега, отваряйки повторно 

темата от т. 2.1, пак попадаме в полето на взаимност между пробационното изпълнение на 

мерките по чл. 42а, ал. 2, т.т. 2, 4 от НК с възстановителните подходи, като тук възможността 

е още по-реалистична, защото се предполага, че говорим за правонарушители, които 

първоначално не представляват висока обществена опасност или пък значително са снижили 

тази опасност, за да изтърпяват наказанието си (изцяло или частично) в неконтролирана 

среда. 

 

2.3. Възпитателна грижа за условно осъдените и предсрочно освободените 

До измененията в НК през 2002 година, възпитателната грижа за условно осъдените и 

предсрочно освободените, и надзорът върху втората група, бяха възложени на обществеността. 

Възпитателната грижа по отношение на условно осъдените пълнолетни лица е елемент от 

присъдата по чл. 301, ал. 1, т. 7 от НПК
67

 и в съответствие с Р. 18-1978-ОСНК се прилага от 

районния или окръжния съд. Съгласието на съответната обществена организация или трудов 

колектив за полагане на възпитателни грижи може да бъде дадено и след постановяване на 

присъдата/решението на въззивната инстанция, а по това искане би следвало да се произнесе 

районният съд по местоживеене на осъдения
68

. 

Съдебната практика се обединява около два модела за провеждане на възпитателни грижи 

спрямо пълнолетни условно осъдени, ангажиращи районния инспектор/началника на 

съответната полиция по местоживеене на осъдения или кмета на общината, но по-чести са 

случаите, в които съдилищата изрично не се възползват от възможността по чл. 67, ал. 1 от 

НК
69

. Що се касае до непълнолетно условно осъдените, нормата на чл. 67, ал. 4 от НК
70

 не 

                                                
67 Чл. 301. (1) При постановяване на присъдата съдът обсъжда и решава следните въпроси: … т.7. на кого да се възложи 

възпитателната работа с подсъдимия в случаите на условно осъждане 

68  Паунова, Лада, Даниела Атанасова, Пламен Пачев и др. Анализ в материално-правен и процесуален аспект на 

институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67, ал.3, чл. 70, ал. 6 от НК и замяна на 

наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода, НИП, 2019, с.62 

69 Чл. 67. (1) Когато отложи изпълнението на наказанието, съдът може да възложи на съответната обществена организация 

или трудов колектив с тяхно съгласие полагането на възпитателни грижи спрямо осъдения през изпитателния срок. 

70 Чл.67 (4) Когато отложи изпълнението на наказанието по отношение на непълнолетен, съдът уведомява съответната 

местна комисия, която организира полагането на възпитателните грижи. 
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предоставя свобода за преценка и присъдите насочват възпитателните грижи към МКБППМН. 

В последната година, съдебните актове осмислят възпитателната грижа по чл. 67, ал. 4 от НК, 

директно транслирайки я към обществения възпитател. Обществените възпитатели са орган 

на МКБППМН и имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги 

заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните. С отношение 

към тяхната дейност е уредбата на чл. 40 - чл. 46 от ЗБППМН
71

, а пряко в задълженията им 

попадат подпомагащи възпитанието дейности (чл. 43 от ЗБППМН
72

), в които място могат да 

намерят и възстановителни практики.  

Оскъдни са съдебните актове по чл. 67, ал. 5 от НК
73

, въпреки че самата норма открива 

широко поле за размисъл по отношение на възможността в рамките на възпитателните грижи 

да се прибегне до едновременно приложение и на възстановителен инструментариум. Точно 

тук, поощрение се дължи на съдебната практика, решила за условно осъдено лице за 

престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. ал. 1 от НК
74

, възпитателна грижа да се полага от кмета на 

общината. Съдебният контрол по чл. 67, ал. 5 от НК е осъществен с насрочване на среща в 

местната администрация между дееца, неговата майка и представител на отдел „Закрила на 

детето“
75

 . 

Няма различия спрямо надзора и възпитателната грижа за предсрочно и условно 

предсрочно освободените лица, а обстойният преглед на публикуваните съдебни актове по чл. 

                                                
71 Чл. 40. Обществените възпитатели имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в 

поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните. 

72 Чл. 43. Общественият възпитател е длъжен: 

а) да оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните; 

б) да съдейства за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните; 

в) да следи за поведението на малолетните и непълнолетните и да полага грижи за правилното им насочване; 

г) да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на 

малолетния или непълнолетния; 

д) да поставя за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция "Социално 

подпомагане"; 

е) да представя информация на съответната дирекция "Социално подпомагане" за решаване на социалните проблеми на 

малолетния или непълнолетния. 

73 Чл.67 (5) Общият контрол относно възпитателните грижи и поведението на условно осъдените се осъществява от районния 

съд по местоживеенето им. 

74 Чл. 191. Пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 

16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание. 

(2) Пълнолетно лице, което склони или улесни непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 

16-годишна възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак, се наказва с лишаване от свобода до две години или с 

пробация. 

(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от 

свобода от две до пет години. 

75 НОХД №113/2019 година по описа на Районен съд – гр.Луковит 
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73, ал. 1 от НК
76

 сочи, че се ангажират МКБППМН и понякога наблюдателните комисии по 

чл. 170 от ЗИНЗС
77

.  Впрочем, в нормативния регламент на последните, се открива широк 

потенциал в полето на текущото изследване, защото тези комисии, заедно с МКБППМН, с 

териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, с граждански 

и религиозни сдружения и неправителствени организации, са призвани да подпомагат 

ресоциализацията на лишените от свобода. Известно е, че тя (ресоциализацията) е пряко 

свързана с постигане на изменение в нагласите на осъдения, в неговите житейски ценности, с 

очакване за повторно и пълноценно завръщане в обществените взаимоотношения с умения, с 

утвърдени форми на поведение и общуване, с обществено и законово съзвучен жизнен стил
78

. 

Според теорията на Джон Брайуайт за реинтегративния срам
79

, провеждането на 

възстановителни практики, в които се включват повече значими за извършителя личности 

(членове на семейство, приятели, ментори и пр.), ясно показващи неодобрение на престъпното 

поведение от една страна, а от друга - с постоянно уважение и приемане на правонарушителя, 

са в състояние да предизвикат дълбоки промени в моралната и емоционална сфера на дееца, 

връщайки го в обществото с положително видоизменен морален ресурс. Ако се отнесе 

казаното към субектите на грижата за ресоциализацията на осъдените по чл. 170, ал. 1 от 

ЗИНЗС
80

, убедено може да се счита, че възстановяването на причинената от престъплението 

вреда на жертвата и извършителя (материална и емоционална), на съществуващите връзки и 

като цяло на баланса и спокойствието в обществото, могат да се обвържат и с техните 

правомощия
81

.  

                                                
76 Чл. 73. (1) По отношение на предсрочно освободените съдът възлага организирането на надзора и възпитателните грижи за 

тях през изпитателния срок на съответната комисия, а за непълнолетните - на съответната местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

77 Софийски градски съд, Окръжен съд-Плевен, Окръжен съд-Ловеч, Районен съд - Луковит 

78 Петров, П. Ресоциализацията на лишените от свобода – нов шанс за ново начало, Научни трудове на Русенския 

университет, 2016, т.55, с.28 

79 Бартон, Ч. Теории на възстановителното правосъдие, http://www.voma.org/docs/barton_trj.pdf, с.11-14  

80 Чл. 170. (1) Работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага от представители на наблюдателни 

комисии, комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, териториални структури на 

Министерството на труда и социалната политика, граждански и религиозни сдружения и неправителствени организации. 

81 Чл. 171. (1) Наблюдателните комисии: 

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода; 

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията 

на общината; 

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или 

по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване; 

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване; 

5. подпомагат семействата на лишените от свобода; 

http://www.voma.org/docs/barton_trj.pdf
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За съжаление, за работата на наблюдателните комисии отсъства публично структурирана 

информация. От споделен професионален опит в рамките на кръглата маса по проекта, става 

ясно, че в някои места тези комисии развиват дейност, която би могла да се дообогати 

съвместно със структурите, предлагащи възстановителни практики. 

 

2.4. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни с налагане на 

възпитателна мярка 

Непълнолетието е специфичен период в психо-емоционалното съзряване на човека, в 

който развитието на личността не е завършило окончателно. Преходът към зрелостта се 

отличава с импулсивност, увлечения, внушаемост, под чието влияние са възможни някои 

правонарушения. Важна роля за потенциалните опасности има моралната характеристика на 

обкръжаващата непълнолетните среда, формирана от семейството, училището и прекия 

приятелски кръг. Нейното значение е съществено, защото процесът на социално 

утвърждаване се реализира според създадените за това правила, които пък са с ключова роля 

във формиране на ценностната система на юношите. Важно е да се знае, и то навреме, какво 

не достига на подрастващите в подготовката за живота, защото само така могат да се вземат 

изпреварващи мерки за избягване на част от неправомерните действия на непълнолетните и за 

предотвратяване на тяхното трайно приобщаване към престъпния начин на живот.  

Съхраняването на подрастващото поколение от опасните тенденции на масовизиране на 

престъпните прояви е световен приоритет, затова в областта са приети множество 

международни актове, съчетани в стройна превантивна и закриляща система от санкции и 

мерки, насочена към отстояване правата и безопасността на малолетните и непълнолетни 

правонарушители и насърчаване на тяхното физическо, психическо и социално 

благополучие
82

. 

Националното ни законодателство по отношение на т. нар. “детска престъпност“ изостава 

в значителна степен от съвременните нормативни тенденции и затова страната ни се намира в 

наказателни процедури. В близкото минало бяха предприети важни преднормативни крачки 

                                                                                                                                                              
6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода. 

 

82 Правилата  на  ООН  относно минималните  стандарти,  отнасящи  се  до  младежката  престъпност,  Препоръка 

CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите на държавите-членки относно европейските правила за малолетни и 

непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки, Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа 

за правосъдие, съобразено с висшия интерес на детето, Директива 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета относно 

процесуалните  гаранции  за децата,  заподозрени  или  обвиняеми  по  наказателни  производства,  Правила  на  

ООН  относно  минималните  стандарти  за  мерките, несвързани  с  лишаването  от  свобода и др. 
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за осъвременяване на законовата регулация с изготвянето на проектозакон за отклоняване от 

наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, който бе 

предназначен да отмени морално остарелия Закон за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (приет през 1958 г., многократно изменян и допълван) и 

който бе в пълно съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г., с 

Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, с пътната карта за 

изпълнението й, както и с Конвенцията за защита на правата на детето и коментарите към нея. 

Законопроектът предвиждаше закриване на възпитателните училища-интернати и 

социално-педагогическите интернати, откриване на качествено нови центрове за възпитателен 

надзор, предназначени за краткосрочно настаняване на малък брой деца с девиантно 

поведение в среда, близка до семейната. Разписана бе реформа на остарялата 

институционална структура, предвиждаше се отпадане изцяло на санкционните мерки срещу 

малолетни и отклоняване на непълнолетните от наказателно производство с налагане на 

напълно реформирана система от възпитателни мерки, сред които ефективната изолация 

оставаше само за най-тежките престъпления, наказуеми с над десет години лишаване от 

свобода, също бе регламентирано функциониране на семейни съвети и насочване на делата 

към медиация. Наред с тези нормативни изменения, бе предвидено наказателните 

производства и делата с участието на деца да се разглеждат от специализирани полицаи, 

социални работници, адвокати, прокурори и съдии. Понастоящем, подобна специализация е 

въведена - чрез използването на около 40 сини стаи се практикува щадящо правосъдие спрямо 

децата
83

. 

С надеждата, че съвсем скоро представеният законопроект ще бъде подложен на 

законодателни дебати, изложението се връща в пределите на текущата нормативна уредба на 

Глава шеста от НК, предвиждаща в своя чл. 61
84

 възможност за освобождаване на 

непълнолетни извършители от наказателна отговорност, ако извършеното от тях 

престъпление не представлява голяма обществена опасност и деятелността е реализирана 

поради лекомислие или увлечение. Логиката и пълнотата на изследването, изискват обръщане 

                                                
83 Синята стая  се състои от две помещения, в едното от които се намират представителите на институциите. В другото 

помещение са отделени детето и специалист-психолог, разпитът се води по специализиран а методика, ползва се камера или 

видео-конферетна връзка за комуникация, но без да се допуска директен контакт между детето и другата страна 

84 Чл. 61 (1) По отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не 

представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното 

досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се 

приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 
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към ППлВС. 6-1975, което освен че дефинира понятийно нормата
85

, на практика подчертава 

необходимостта в наказателните процедури срещу непълнолетни да се охранява висшият 

интерес на детето, да се засилват превантивният ефект и превъзпитанието. Подчинен на тези 

цели, институтът на освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетните е пряк 

израз на тенденциите за ограничаване на наказателните санкции. При действието му (когато 

са изпълнение четирите предпоставки на чл. 61 от НК) съдът може сам да наложи 

възпитателна мярка, за която да уведоми МКБППМН, а в случай че прокурорът реши да не 

образува или да прекрати досъдебно производство, той сам изпраща преписката на 

МКБППМН. Напълно споделими са теоретичните критики към законодателните изменения в 

чл. 61, ал. 3 от НК
86

, но доколкото фокусът на изследването е друг, вниманието следва да се 

насочи към възпитателните мерки по чл. 13 от ЗБППМН, които освен принудителния си 

характер, съдържат характеристиките на превантивните и преустановителните мерки в 

интерес на самите малолетни и непълнолетни с цел те да бъдат подкрепени и подпомогнати
 87

.  

В чл. 13 от ЗБППМН са предвидени тринадесет вида възпитателни мерки
88

, от който 

каталог интерес от гледна точка на възможностите за прилагане на възстановителни практики 

                                                
85 Преценката дали престъплението е с голяма обществена опасност или не, се прави с оглед конкретната му тежест, 

последиците от него, отражението му върху обществото. Увлечението изразява емоционално-волевото състояние на 

непълнолетния  в момента на извършване на престъплението и се характеризира с понижен самоконтрол под влияние на 

дадени обстоятелства. Лекомислието е свързано с интелекта на непълнолетния изразява недостатъчната му способност да 

преценява характера, значението и запретеността на престъпното деяние, последиците от извършването му и др.  

86 Маргаритова, С. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители, Сиби 2011, с.168-171 

87 Пак там, с.47-48; Съобразно чл.49, ал.2 от ДР на ЗБППМН възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за 

възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, 

освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в 

поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото. 

88Чл. 13. (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили 

престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни 

мерки: 

1. предупреждение; 

2. задължаване да се извини на пострадалия; 

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; 

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на 

засилени грижи; 

5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; 

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения; 

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица; 

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности; 

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; 

11. настаняване в социално-педагогически интернат; 

12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца; 
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са задълженията на правонарушителя да се извини на пострадалия, да участва в консултации, 

обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението, както и задълженията 

на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите 

възможности или да извърши определена работа в полза на обществото. Напълно възможно е 

включването на ресторативния инструментариум в обсега на тези възпитателни мерки, с 

очаквана последица  чрез придаване на по-активна роля на общността, на дееца и на 

жертвата, да се ускори процесът на превъзпитание и да се създадат ефективни условия за 

правилно позициониране на непълнолетния правонарушител в социума с пълно уважение към 

обществените норми и утвърдена емпатия към страданието. 

Под формата на възможност, в текущия формат на проекта се дискутира хипотезата при 

възпитателните дела да се приложи моделът на кръговете или друг възстановителен 

инструментариум, защото е реалистично да се очаква, че рано внедрената възстановителна 

концепция може да трасира възпитателния процес към дух на взаимност и хуманен подход за 

решаване на девиантните прояви и породилите ги мотиви. И за да се избегне голословие, но и 

без да се допуска отвличане на вниманието от предмета на изследването, за силата на 

възстановителното правосъдие в обмисляния контекст са публикувани вдъхновяващи 

примери
89

.    

  

2.5. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание 

Според теорията, освобождаването от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание стои най-близко до възстановителното правосъдие с оглед 

приложимостта при деяния с невисока степен на обществена опасност и спрямо извършители 

на престъпления с ниска степен на обществена опасност.
90

 Разбира се, налице са и редица 

отлики, които се обосновават при сравнение на институтите в чистия им вид, но все пак 

възприетата по-гъвкава дефиниция за възстановителното правосъдие според Препоръка 

CM/Rec(2018)8 позволява да се разгледат възможностите за ресторативен подход и при 

приложението на чл. 78а от НК
91

. 

                                                                                                                                                              
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.. 

89https://news.lex.bg / 

90 Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен  анализ, София: Авангард Прима, 2011., с. 250-251. 

91 Чл. 78а. (1) Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет 

хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 

а) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е 

умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 
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При освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание престъпният характер на деянието се запазва, но се променя санкционната 

последица, чрез която се постигат целите на наказанието
92

 . Субекти на института са 

пълнолетни и непълнолетни лица, които са извършители на умишлени престъпления, 

наказуеми с лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, или на 

непредпазливи престъпления, санкционирани с лишаване от свобода до пет години или друго 

по-леко наказание, не са осъждани за престъпление от общ характер, не са освобождавани от 

наказателна отговорност с приложение на чл.78а от НК и са възстановили причинените с 

престъплението имуществени вреди. С ТР. 2-2016-ОСНК
93

 се изоставиха разрешенията на т. 

5 на ППВС. 7-1985 и ТР.88-1982-ОСНК и Наказателната колегия на Върховния касационен 

съд възприе, че приложимостта на процедурата по Глава двадесет и осма от НПК зависи от 

възстановяване само на съставомерните имуществени вреди. При този постулат, 

възстановителните практики се очертават за напълно съвместими и уместни в процеса на 

репарация до приключване на разследването или във фазата на съдебното производство. 

Известни затруднения в практиката може да предизвика конкуренцията между 

институтите по чл. 78
94

 и чл. 78а от НК при едновременно наличие на предпоставките за 

тяхното прилагане. Следвайки принципа за по-благоприятно третиране, се споделя 

                                                                                                                                                              
б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този 

раздел; 

в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.).  

(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.).  

(4) Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява 

определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното 

престъпление. 

(5) Когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното 

наказание не може да надвишава размера на тази глоба. 

(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от 

наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът 

може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок 

до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление. 

(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно 

състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при множество престъпления, както и 

когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. 

92 Йорданова, Р. Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно 

право, Сиби, 2021, с.91 

93 т.3 За да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесет и осма и Глава двадесет и девета от НПК, следва да 

бъдат възстановени или обезпечени само съставомерните имуществени вреди от престъпление по чл.343 от НК. 

94 Чл. 78. В случаите, посочени в чл. 61, непълнолетният може да бъде освободен от наказателна отговорност, като се 

приложи съответна възпитателна мярка. 
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убедително защитеното становище научно становище, че с приоритет се ползва 

освобождаването от наказателна отговорност, при което макар и деянието да запазва 

престъпния си характер, държавата се отказва безусловно от възможността да реализира 

наказателната отговорност на непълнолетния извършител
95

. Набелязва се и още едно 

несъвършенство на диспозицията на чл. 78а от НК по отношение на непълнолетните лица. То 

произтича от нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗАНН
96

, изключваща възможността за налагане на 

административно наказание на лица във възрастовата група между 14 и 16 години, т.е. те биха 

могли да бъдат санкционирани само с възпитателна мярка по ЗБППМН. Налагането на мярка 

измежду тези по чл. 13, ал. 1, т.т. 2, 3, 9 и 10 от ЗБППМН открива перспектива пред 

възстановителните практики по вече обоснования по-горе алгоритъм. 

 

2.6. Чл. 343, ал. 2 и чл. 343а, ал. 2 от НК 

При нормативна реформа с ДВ, бр. 92 от 2002 г. и последващото усъвършенстване бяха 

приети текстовете на чл. 343, ал. 2 и чл. 343а, ал. 2 от НК
97

, които се отнасят до 

непредпазливи престъпления по чл. 343, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ и по чл. 343а, ал. 1, б.“а“ от НК, и 

                                                
95 Йорданова, Р. цит. съч., с. 88 

96 Чл. 26 (2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са 

навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят 

постъпките си. 

 

97 Чл. 343. (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени: 

а) значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация; 

б) тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от 

свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда; 

в) смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, 

а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от три до десет години. 

(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това: 

1. за престъпления по ал. 1, буква "а"; 

2. за престъпления по ал. 1, буква "б", когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това 

основание през последните пет години. 

Чл. 343а. Ако деецът след деянието по предходния член е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на 

пострадалия или на пострадалите, наказанието е: 

а) по ал. 1, буква "б" - лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и лишаване от свобода до две години 

или пробация при средна телесна повреда; 

б) по ал. 1, буква "в" - лишаване от свобода до четири години; 

в) по ал. 2, буква "а", когато е причинена средна или тежка телесна повреда на повече от едно лице - лишаване от свобода до 

четири години, а в особено тежки случаи - до шест години; 

г) по ал. 2, буква "б", когато е настъпила смърт на повече от едно лице - лишаване от свобода от две до десет години, а в 

особено тежки случаи - от три до дванадесет години. 

(2) За престъпление по ал. 1, буква "а" наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това. 
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предвиждат прекратяване на наказателното производство, ако пострадалият поиска това. 

Както от мотивите на ЗИДНПК, така и от съобразителната част на решение №1 от 27.01.2005 

година по к.д. №8/2004 на Конституционния съд, следва да се приеме, че правните норми 

охраняват интересите на пострадалите в двете фази на наказателното производство, 

предвиждайки „ситуации, при които невинаги налагането на наказание на извършителя 

представлява най-добрата защита, а в някои хипотези може дори и да ги уврежда 

(например близки отношения между извършителя и пострадалия). Законодателят е счел за 

разумно и справедливо пострадалият да има решаващата дума за това как най-добре да 

бъдат защитени неговите права“
98

. 

В разискваната нормативна уредба много ясно се проявяват условия за възстановителни 

практики, които е възможно, а често и необходимо, да започнат съвсем близо до момента на 

реализиране на противоправното деяние. В тази връзка и тук, изложението ще засегне  

необходимостта към възстановителната идея и дух да се приобщят служителите на МВР, 

разбира се не само чрез обучения, но и при приемане на съответен нормативен регламент. 

Именно те (полицейските служители) са в първи досег с дееца и пострадалите, и  

навременното примиряване на позициите им чрез насочване към съответни ресторативни 

услуги, могат да способстват реализиране на възстановителен инструментариум с пряка 

последица към прекратяване на наказателното производство (казаното има отношение и към 

всеки друг подходящ за възстановителна практика случай). Отработването на емпатия към 

жертвата, възстановяващо поведение, рехабилитирането на причинената психо-емоционална 

травма ще са в пъти по-ефективни от формалните и енергоемки наказателни процедури, в 

които и чувството за вина, и готовността за взаимност от страна на пострадалия се размиват в 

течение на времето, превръщат се в спотаена или открита вражда, в отричане на 

справедливостта на правосъдието и в изпитание пред реализиране целите на наказанието.  

Прегледът на съдебната практика потвърждава възстановителния ресурс на двете правни 

норми, за което свидетелстват съдебни актове по Глава тридесет и трета от НПК
99

, както и 

определяния за прекратяване на наказателното производство в районните съдилища
100

. В част 

от тези актове се съдържат сведения за уредени имуществени отношения в случай на 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“а“ от НК преди стадия на съдебното заседание в първата 

инстанция или пък директно отразяват изявления на пострадалите с отношение към чл. 24, ал. 

                                                
98 Решение №1 от 27.01.2005 година по к.д. №8/2004 

99 Напр. Р. 17.2014-1н.о. 

100 О.  1787-2015 по н.д.№2221/2015 г. на РС-Стара Загора, О. 260091-2020 по н.д.№309/2020 г. на РС-Мездра и др.   
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1, т. 9 от НПК
101

, от където обосновано може да се предполага за вложен ресторативен подход. 

За съжаление, публичните регистри на съдебните актове не позволяват да се проследи 

процесът на примиряване на позициите между деец и пострадал, но темата е интересна  и с 

проучвателна перспектива. 

 

3. Наказателно-процесуален кодекс (НПК) 

3.1. Наказателни дела от частен характер 

Предмет на този вид дела са престъпления с невисока степен на обществена опасност и с 

ограничени по обем последици, извършени от лица предимно с ниска степен на опасност. 

Наказателното преследване се възбужда предимно по инициатива на пострадалия, с 

изключение на случаите, в които това лице не може да защити своите права и законни 

интереси поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя на престъплението, 

налагащи прокурорът служебно да образува наказателно производство, ако не е изтекъл 

срокът по чл. 81, ал. 3 от НПК
102

 и не са налице някои от пречките по чл. 24, ал. 1, т.т. 1-8а и 

10 от НПК. Образуването на наказателното преследване е обвързано с кратък шестмесечен 

срок, който съобразно чл. 81, ал. 3 от НПК тече от деня, когато пострадалият е узнал за 

                                                
101 Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: 

1. деянието не е извършено или не съставлява престъпление; 

2. деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия; 

3. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност; 

4. деецът е починал; 

5. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва 

вменяемостта; 

6. спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, 

постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото; 

7. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до 

прокурора; 

8. деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки; 

8а. извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно 

производство; 

9. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи пострадалият или ощетеното юридическо лице до 

започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд направи искане за прекратяване на наказателното 

производство; 

10. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава; 

11. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.).  

102 Чл.81 (3) Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на 

престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 6. 
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извършване на престъплението, или от деня, в който е получил съобщение за спиране на 

наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 от НПК
103

. 

С частната си тъжба пострадалият повдига обвинение, което поддържа и обосновава в 

хода на наказателното дело от частен характер. Нему е възложена волята да оттегли тъжбата и 

така да десезира съда. До сходен процесуален резултат ще се достигне и в случай на 

помирение между пострадалия и дееца (чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК
104

). 

В теорията, помирението се счита за съглашение между частния тъжител и подсъдимия в 

резултат на съвпадение на две насрещни волеизявления, с което се уреждат последиците от 

извършеното престъпление от частен характер по един взаимноприемлив за двете страни 

начин
105

. Помирението може да бъде сключено в съда или извън него, може да е в писмена 

или устна форма, а съдържанието му е съобразно волята на страните. Помирението не е 

ограничено със срок, може да бъде постигнато докато съдебното производство е висящо
106

. 

В последните години, възможностите за сключване на спогодба (помирение) по 

наказателни дела от частен характер се обвързват пряко с медиацията, допустима по чл. 3, ал. 

2 от Закона за медиацията. Анализатори констатират ниска популярност на възстановителния 

институт, отдавайки този факт на липсата на историческо минало у нас, на отсътващата 

нормативна уредба за прилагането му, на цялостната липса на държавна политика в областта 

на възстановителното правосъдие, както и на известна ревност у практикуващите адвокати за 

възможността медиацията да стесни обема на юридическата им практика. Все пак, през  

февруари  2016 година  Министерство  на  правосъдието оповести проект на Закон за 

изменение и допълнение на НПК, с който се направи опит за въвеждане на медиация по 

наказателни дела в изпълнение на задължението на държавата по чл. 12, т. 2 от Директива 

2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за 

                                                
103  Чл. 25. (1) Наказателното производство се спира, когато:… т.6 на досъдебното производство се установи, че 

престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. 

104 Чл.24 (5) Освен в случаите по ал. 1, не се образува наказателно производство за престъпление, което се преследва по 

тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява и когато: 

1. липсва тъжба; 

2. тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл. 81;  

3. пострадалият и деецът са се помирили, освен ако деецът не е изпълнил условията на помирението без уважителни 

причини; 

4. частният тъжител оттегли тъжбата си; 

5. частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съдебното заседание на първоинстанционния 

съд без уважителни причини; тази разпоредба не се прилага, ако вместо частния тъжител се яви негов повереник 

105 Митов, Г. Наказателни дела от частен характер, Сиби, 2017, с.153 

106 ТР. 50-1959-ОСНК 
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установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 

престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
107

. По пътя на 

практиката и в рамките на проекта „Насърчаване използването на медиацията като 

алтернативен способ за решаване на спорове”, ефективността на медиацията бе доказана и 

утвърдена с приетата от ВСС в началото на 2021 година Концепция за въвеждане на 

задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата
108

, днес 

поддържайки се като препоръка за законодателна инициатива. Не може и не бива да се губи 

увереност в бъдещето на медиацията и по наказателни дела, при удовлетворителната 

статистика за работата на медиационните центрове към съдилищата. Една от дейните 

структури е Центърът по медиация към Окръжен съд - Варна, който в двугодишната си 

статистика отчита немалък процент подадени заявления за медиация по наказателни дела от 

частен характер, постигане на споразумение при средна продължителност от две срещи и 

нисък процент на непровели се процедури
109

. Ползвайки конструктивните дебати на 

проведената кръгла маса, гласовете на практикуващите съдии, насочват към необходимост от 

изменение в Закона за медиацията, с предложение  de lege ferenda  за нормативно 

разписване на първа задължителна медиационна среща между страните по наказателни дела 

от частен характер. По подобие на заетите аргументи касателно възпитателните дела, ранното 

насочване на споровете към възстановителните подходи би действало и образователно на 

страните, за да не отричат априори възможността за разрешаване на конфликта по пътя на 

помирението. 

Изместването на фокуса към медиацията не означава, че в тази група дела не са възможни 

и приложими всички възстановителни практики, напротив, тяхното реализиране би било 

особено полезно за възстановяване на справедливостта и мира, предвид обичайната близост 

между пострадалите и извършителите на престъпленията от частен характер. Доказателство за 

това твърдение се намира в чл. 414, ал. 1, т. 3 от НПК
110

, уреждащ хипотеза на освобождаване 

                                                
107 Право на гаранции в контекста на услугите за възстановително правосъдие:… 

2.   Държавите членки улесняват препращането на случаи, когато е целесъобразно, към услугите на възстановително 

правосъдие, включително чрез установяването на процедури или насоки относно условията за това препращане. 

108http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/30/koncepcia.pdf  

109 http://vos.bg/bg/press/news/472-2-2 

110 Чл. 414. (1) Съдът, който е постановил влязлата в сила присъда или определение, се произнася по: 

1. всички затруднения и съмнения, свързани с тълкуването им; 

2. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.);  

3. освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, 

когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това. 
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на осъдения от изтърпяване на наказанието, когато преди започване на неговото изпълнение 

частният тъжител поиска това.  Искането по чл. 414, ал. 1, т. 3 от НПК има отношение само 

към освобождаване от изтърпяване на наказанието, но не и към другите последици на 

присъдата, които подлежат на изпълнение
111

. Срокът на искането обхваща промеждутъка 

между влизане на присъдата в сила и привеждането ѝ в изпълнение, в който срок 

възстановителните практики са напълно релевантни.  

 

3.2. Решаване на делото със споразумение (чл. 381 - чл. 384 от НПК)  

Производството по Глава двадесет и девета от НПК е диференцирано, насочено към 

ускоряване на процеса чрез избягване на етапа на съдебното следствие в първата инстанция, 

на въззивния и касационен стадии. По същността си споразумението е писмено съглашение 

между прокурора и защитника на обвиняемия/подсъдимия по въпросите относно 

извършването на деянието, авторството и правната квалификация, вида и размера на 

наказанието, първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, 

възлагането на възпитателна работа при условно осъждане, каква възпитателна мярка да се 

наложи на непълнолетния в случаите по чл. 64, ал. 1 от НК
112

, каква да е съдбата на 

веществените доказателства и на кого да се възложат разноските по делото.  

Определена категория от престъпления не се обхващат от обсъжданата процедура, сред 

тях законодателят е класифицирал редица тежки престъпления
113

, включително и 

престъпления, с които е причинена смърт. За тази група противоправности, държавният и 

обществен интерес, както и интересът на пострадалите, налага реализиране на наказателното 

производство в пълнота и без възможност наказанието да бъде намалено
114

. 

 

За да може да се сключи споразумение за решаване на наказателното дело, е необходимо 

причинените с престъплението имуществени вреди да бъдат възстано- вени или обезпечени. 

                                                
111 Митов, Г. цит.съч., с.272. 

112 Чл. 64. (1) Когато определеното наказание е лишаване от свобода по-малко от една година и неговото изпълнение не е 

отложено по чл. 66, непълнолетният се освобождава от изтърпяването му и съдът го настанява във възпитателно 

училище-интернат или му налага друга възпитателна мярка, предвидена в Закона за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните. 

113 Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I и VIII, глава осма, 

раздел IV, глава единадесета, раздел V, глава дванадесета, глава тринадесета, раздели VI и VII и по глава четиринадесета от 

особената част на Наказателния кодекс. Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена 

смърт. 

114 Чинова, М.,  Митов, Г. Кратък лекционен курс по наказателно-процесуално право, Сиела, 2021, с.633. 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 71 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Макар и да не предвижда компенсиране на неимуществените вреди на пострадалия, нормата 

на чл. 381, ал. 3 от НПК 
115

 открива възможности за прилагане на възстановителни практики.   

 

4. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и 

Правилника за приложението му (ППЗИНЗС) 

Както вече бе пояснено, възстановителното правосъдие е концепция, която се основава на 

богат инструментариум в гъвкави процедури, насърчаващи правонарушителите към поемане 

на отговорност за собствените си деяния и поправяне на причинените вреди на жертвите с 

тези деяния. Посочи се също, че Препоръка CM/Rec(2018)8 на Комитета на министрите към 

държавите-членки относно възстановителното правосъдие, стимулира провеждането на 

възстановителни практики и след налагане на наказанието. При тези дадености, същественият 

въпрос на който трябва да се даде отговор е дали прилагането на възстановителните практики 

на пенитенциарен терен би имало някакво значение и собствена роля за постигане на целите 

на изпълнението на наказанието
116

. За обосноваване на становището ще се ползват чужди 

емпирични данни
117

 (национално изследване по този проблем не е провеждано), които 

убедително  ориентират, че съпътстващите изпълнението на наказанието възстановителни 

практики (с лични срещи между жертвата и право- нарушителя) активират самокритичността 

у осъдения и провокират пренастройване в морално-социалната скала на уменията и 

нагласите му, способствайки неговата ефективна ресоциализация. Следователно, 

внимателното проучване на текущата пенитенциарна нормативна основа с висока степен на 

сигурност е в състояние да идентифицира случаи, при които провеждането на доброволно 

възстановително правосъдие е възможно, с реалното очакване то да допринесе за постигане 

целите на изпълнение на наказанието и оттам да ограничи последващия рецидив. 

 

При съблюдаване на горното разбиране, се припомня принципът на прогресивната 

система при изпълнение на наказанието, който има изцяло мотивационна насоченост, 

създавайки обозрима положителна перспектива за ресоциализация и свеждайки до минимум 

                                                
115 Чл. 381. (1) След приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено 

споразумение между тях за решаване на делото. Когато обвиняемият не е упълномощил защитник, по искане на прокурора 

съдия от съответния първоинстанционен съд му назначава защитник, с когото прокурорът обсъжда споразумението. 

(3) Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или 

обезпечаване. 

116 Целите на наказанието и на неговото изпълнение се припокриват 

117 Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism 

and Victim Satisfaction, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2013.12 
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щетите в ценностната система на осъдения във времето на строгата му социална изолация. 

Принципът е основан на градация, мерейки процеса на поправяне на всеки един етап от 

лишаването от свобода. Проявява се чрез изменение на режима в по-лек (чл. 66, ал. 1 от 

ЗИНЗС
118

); зачитане на положен труд за намаляване срока на наказанието; преместване от 

един тип пенитенциарно заведение в друг тип (чл. 64
119

, чл. 64а
120

 от ЗИНЗС); помилване за 

част или за целия остатък на наказанието и предсрочно освобождаване. За активиране на 

отделните нива в прогресивната система, законодателят изисква осъденият да има добро 

поведение и да покаже, че се поправя. При разумът, че съпътстващите пенитенциарното 

третиране възстановителни практики, активират разкаянието и чувството на срам у дейците, 

следва че тези практики са в състояние да съдействат изцяло и/или частично за постигане на 

целите на наказанието. Как да се уловят тези възможности? Чрез предлагания от ЗИНЗС 

всеобхватен инструментариум за провеждане на социална дейност
121

 и възпитателна работа
122

 

с лишените от свобода (чл. 152 от ЗИНЗС
123

), който мери степента и ефективността на 

                                                
118 Чл. 66. (1) Първоначалният режим може да бъде заменен със следващия по-лек от началника на затвора след изтърпяване, 

включително със зачитане на работните дни, на една четвърт, но не по-малко от 6 месеца от наложеното или намаленото с 

помилване наказание, ако лишеният от свобода има добро поведение и покаже, че се поправя. 

119 Чл. 64. (1) Лишените от свобода с добро поведение, които са изтърпели най-малко една четвърт, но не по-малко от 6 

месеца от наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, могат да бъдат премествани по 

инициатива на началника на затвора или по тяхна молба за доизтърпяване на наказанието в затворнически общежития от 

открит тип. 

120 Чл. 64а. (1) 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:  

1. грубо или системно нарушават установения ред;  

2. за тях са налице данни за подготвяне на бягство или друго престъпление;  

3. системно се отклоняват от работа;  

4. влияят отрицателно върху останалите. 

121 Социално-възпитателната работа в затворите, от своя страна, повишава способността за социално функциониране на 

осъдения. 

122 Възпитанието е процес на организирано въздействие върху личността, насочено към формиране на система от определени 

качества, възгледи и убеждения. При превъзпитанието се преизгражда личността, като на базата на разграждането на 

съществени негативни личностни характеристики се създават позитивни такива. 

123 Чл. 152. (1) Социалната дейност и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на лишените от свобода 

и са насочени към подпомагане на личностната промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за 

законосъобразен начин на живот в обществото. 

(2) Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват: 

1. диагностична и индивидуална корекционна дейност; 

2. програми за въздействие, за намаляване на риска от рецидив и риска от вреди; 

3. образование, обучение и квалификация на лишените от свобода; 

4. творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа. 

(3) С лишените от свобода се осъществява групова и индивидуална социална дейност и възпитателна работа. 
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измененията в морално-волевата сфера на осъдените на различните етапи от изпълнение на 

наказанието.  

ЗИНЗС нормира основните стандарти при изпълнение на социалната дейност и 

възпитателна работа, като възстановителните практики са релевантни към подкрепата и 

превенцията. Индивидуалната работа с осъдените включва също посредничество и съвместни 

инициативи с външни организации за решаване на конкретни проблеми, т.е. институциите, 

боравещи с възстановителен инструментариум биха били надежден партньор в процеса на 

поправяне, превъзпитание и подготовката на осъдения за законосъобразен живот на свобода. 

По-нататък, за да бъде ефективна корекционно-възпитателната дейност, тя следва да 

отговаря на редица цели, една от които е развиването на емпатия към жертвата. Няма и не 

може да има спор, че целеполагането зависи от точната диагностика на дефицитите и 

планирането на подходящите корекционни дейност
124

 и именно то  определя каква работа 

ще се извърши с осъдения при изпълнение на присъдата му, съответно как за определен 

период от време ще се мобилизира мотивацията му за психо-социална промяна. Механизмът 

на процеса се заключава в мерене на степента на риск - основно понятие в оценката на 

осъдения, диагностицира се чрез въведената в пенитенциарната администрация система за 

оценка на правонарушителите. Накратко, чрез тази система се анализира поведението в 

миналото, извличат се всички рискови фактори, съставя се план за неутрализирането 

/минимизирането им, като важна роля в процеса има комуникацията с всички заинтересовани 

страни. Точно тук идва подходящият момент да се припомни, че жертвите се причисляват към 

този кръг както поради потенциалната нужда от възстановяване на причинената им с 

престъплението вреда, така и с оглед необходимостта от примиряване на тяхната 

емоционална загуба (стрес, лична и обществена несигурност) с реалните фактори за 

извършеното посегателство, т.е. по-активното им привличане от инспекторите по социална 

дейност и възпитателна работа по време на диагностицирането на риска би имало проявление 

на две плоскости – веднъж като възможност за прилагане на възстановителни практики и на 

следващо място, като провокиращ поправянето и превъзпитанието фактор. 

Оценката на риска от рецидив заедно с вида и характера на извършеното престъпление, 

размерът на наложеното наказание и първоначалното място за неговото изтърпяване са в 

основата на индивидуалния план за изпълнение на присъдата. В него се описват рисковите 

нужди/проблемни зони, по които ще се работи, определят се точно целите на корекцията, 

                                                
124 Цитирано изследване на НИП, с.15 
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посочват се трудовите, образователните, обучителните, културно-информационните, 

спортните и корекционните мероприятия за постигане на целите и сроковете за изпълнение на 

мероприятията. Планът е насочен към видоизменение на провокиращите престъплението 

фактори в социално съзвучие и реконструкция на личните дефицити, с цел минимизиране на 

вероятността от пенитенциарния рецидив и причиняване на значителни вреди. Процесът на 

промяна се отразява в текущ доклад по чл. 129, ал. 7 от ППЗИНЗС
125

, въз основа на който се 

извършва препланиране на присъдата. Съществена роля в този процес би имало увеличаване 

на съпричастието към жертвата и активиране на искрено разкаяние, което от своя страна 

задълбочава корекционния процес и съдейства за ресоциализацията. Следователно, 

прилагането на възстановителни практики в пенитенциарна среда е в състояние да ускори 

терапевтичния ефект на изолацията, подпомагайки и жертвата, и лишените от свобода да се 

позиционират социално в съзвучие с основните ценности на обществото и съобразно волята 

на закона. Пряко доказателство за казаното може да се намери в примери от националната ни 

практика, които заслужават активно внимание и съответни изводи
126

.   

 

5. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 

(ЗПФКПП) 

Глобализацията на света донесе неизброими позитиви, но наред с тях се появиха и 

съпътстващи проблеми, измежду които нарастването на престъпността и на вредите, които тя 

                                                
125 Чл. 129. (1) На базата на оценката на осъдения се изготвя индивидуален план за изпълнение на присъдата, по който се 

провежда социално-възпитателната работа. 

(2) Планът на присъдата съдържа: 

1. описание на рисковите нужди/проблемни зони, във връзка с които ще се работи; 

2. точно определяне на целите, съответстващи на конкретни нужди; 

3. конкретно определяне на трудовите, образователните, обучителните, културно-информационните, спортните и 

корекционните мероприятия за постигане на целите; 

4. отговорният служител за извършване на мероприятията; 

5. сроковете за изпълнение на мероприятията. 

(3) В индивидуалния план за изпълнение на присъдата се набелязват мерки за реализация с други длъжностни лица в затвора, 

поправителния дом или затворническото общежитие и от представители на самодейните органи. 

(4) За всеки лишен от свобода се извършва препланиране въз основа на срока на наказанието и настъпилите промени в хода 

на поправителното въздействие. 

(5) В случаите на много висок, висок и среден към висок риск от увреждане първоначалното индивидуално планиране и 

препланиране на изпълнението на присъдата се извършва от съответния инспектор по социални дейности и възпитателна 

работа съвместно с други служители, както и с конкретния осъден. 

(6) При нисък риск и среден риск към нисък препланирането на присъдата се осъществява само с осъдения. 

(7) Резултатите от работата по плана на присъдата се отразяват в текущ доклад за осъдения 

126 Програма „Адаптационна среда” (APAC в България) - https://pfbulgaria.org и повече информация в Ръководство за 

прилагане и добри практики - http://restorative-justice.eu/ecor/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Ecor_BU.pdf 

https://pfbulgaria.org/
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причинява. Тези процеси откроиха с особена острота необходимостта държавите да 

подпомагат и финансово да компенсират жертвите, когато претърпените вреди не могат да се 

обезщетят на деликтно основание от извършителите. Политиката за  държавна компенсация 

е позната от шейсетте години на миналия век и се основава на идеята за обществения 

договор
127

. Неин отговор са редица международни актове, сред които Декларацията на ООН 

относно основните принципи на правосъдието за жертвите на престъпления и злоупотреба с 

власт от 1985 година, Европейската конвенция за компенсиране на жертвите на насилствени  

престъпления, Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 

домашното насилие от 2011 г., Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на ЕС от 15 март 

2001 г. за правното положение на жертвите на престъпления в наказателното производство, 

Директива  2004/80/ЕО относно компенсацията  на  жертвите на престъпления, Директива 

2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на 

минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, 

Директива 2011/36 /ЕС за превенция и борбата с трафика на хора
128

.  

У нас, на 1 януари 2007 година в сила влезе Законът за подпомагане и финансова  

компенсация на пострадали от престъпления, пряко насочен към признаване и гарантиране 

защитата на правата и законните интереси на  този кръг лица. За целта са ангажирани широк 

кръг от институции
129

, длъжни да уведомяват пострадалите и наследниците им относно 

възможностите за достъп до медицинска, психологическа и друг вид специализирана помощ, 

безплатна правна помощ, за органите, пред които трябва да бъдат подадени сигналите за 

посегателствата и при нарушаване на права в наказателното производство, за процесуалните 

права на пострадалите в наказателния процес, за реда и средствата за защита, за условията за 

финансова компенсация от държавата, за реда на защита на правата на чуждите граждани, 

пострадали от престъпление на наша територия.  

Законът утвърждава ограничена група от правоимащи за подпомагане и финансова 

компенсация – само лица, претърпели вреди от тероризъм, умишлено убийство и опит към 

такова, умишлена тежка телесна повреда, блудство, изнасилване, трафик на хора, 

                                                
127 Чанкова, Д., Развитие на политиките, свързани с жертвите на престъпността в България в последно време, 2009, доклад, 

представен на  13-ти  международен симпозиум по виктимология, Мито, Япония 

128  Вж. Чанкова, Д., презентация по тема: Финансова компенсация на пострадали от престъпления – Европейска и 

национална правна рамка, https://csd.bg/ 

129  Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, задгранични представителства в 

държави-членки на ЕС, следователи, центрове за спешна медицинска помощ, болнични заведения, дирекции за социално 

подпомагане, организации за подкрепа на жертвите, Националното бюро за правна помощ, Национален съвет за подпомагане 

и компенсация на жертвите 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 76 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

престъпления по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, и 

други тежки умишлени престъпления, от които са настъпили съставомерни смърт или тежка 

телесна повреда. Субекти на правото на подпомагане и компенсация са български граждани, 

граждани на държави-членки на ЕС и чужди граждани при изричен регламент в 

международен договор, по който държавата ни е страна.  

Нормативният акт предвижда следните форми на подпомагане на пострадалите от 

престъпления: медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето, 

психологическа консултация и помощ; безплатна правна помощ и практическа помощ.  

Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят от 

специалисти-психолози от организациите за подкрепа на пострадали, съобразно 

индивидуалните нужди и характеристиката на психологическото състояние
130

. Практическата 

помощ е свързана с оповестяване на видно място на всякакъв вид информационни материали 

за правата на пострадалите от престъпления по този закон, в осигуряване на спокойна и 

благоприятна среда при осъществяването на контакта с тях, в предоставянето на информация 

относно риска от вторично и повторно виктимизиране, от сплашване или отмъщение. 

Финансовата компенсация става достъпна след влизане в сила на: осъдителната присъда 

или споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, на прокурорския или 

съдебния акт, с който наказателното производство е прекратено
131

 или на акта 

(постановление, определение), с който наказателното производство е спряно поради 

неразкриване на извършителя на престъплението. Финансовата компенсация е насочена към 

репариране на имуществените вреди, пряка последица от престъплението, изразяващи се в 

разходи за лечение (без поетите от НЗОК), пропуснати доходи, разходи за съдебни/деловодни 

разноски, за издръжка и за погребение. Фактическият състав по чл. 12 от ЗПФКПП
132

 не 

възниква ако пострадалият е бил осъден за престъпление измежду тези по чл. 3, ал. 3
133

 през 

                                                
130 Доставчици на услуги са фондациите „П.У.Л.С.“, „Анимус“, „BCause, „Център Надя“ и др.-  
131 С изключение на случаите по чл. чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от НПК 
132 Чл. 12. (1) Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при условията и по реда на 

този закон. 

(2) Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на: 

1. осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; 

2. споразумението за решаване на делото в досъдебното производство; 

3. прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато 

прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;  

4. прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя 

на престъплението.         
133 Чл.3. (3) Финансова компенсация могат да получат лицата по ал. 1 и 2, когато са претърпели вреди от престъпленията: 
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последните 5 години преди подаване на молбата за финансова компенсация, деянието е 

извършено в състояние на афект или при превишаване пределите на неизбежната отбрана, 

пострадалият е получил обезщетение по друг начин или не е уведомил по неуважителни 

причини компетентните органи за извършване на престъплението. Размерът на финансовата 

компенсация се намалява при престъпен принос на пострадалия към общественоопасния 

резултат. Законът урежда документалната процедура по финансово подпомагане, 

регламентирайки също статута на Националния съвет за подпомагане и компенсация на 

пострадали от престъпления към министъра на правосъдието. 

Всичко изписано дотук изпълнява известна информативна функция, но не това е целта на 

настоящето изложение и проект. Търси се нормативна и по възможност ефективна среда за 

възстановителни практики, което насочи проучването към прекия терен на функциониране на 

Националния съвет. Публикуваните протоколи
134

, доказват активност по линия на 

финансовото компенсиране на жертвите, но за практическата и психологическата помощ на 

пострадалите не се говори много, което оставя горчивото усещане за резистентност и 

известно бездействие. Със сигурност, на терен нещата са доста по-дейни, но липсата на 

достатъчна и публична информация спъва популяризирането на подкрепящите подходи. С 

изключително задоволство се отбелязва решението на Националния съвет за подпомагане и 

компенсация на пострадали от престъпления към министъра на правосъдието от 20.06.2022 

година за провеждане на виктимологично изследване в областта на подпомагането на 

пострадалите от престъпления за периода 2019 г. – 2021 г., което със сигурност ще даде 

много светлина върху разискваната тема и в перспектива, и в критичен аспект. Засега е 

достатъчно да се каже, че с оглед предмета на регулация няма спор, че ЗПФКПП съдържа 

възстановителен инструментариум в полза на жертвите. Крайно ограничената нормативна 

хипотеза се критикува сериозно от специалистите в областта на възстановителното 

правосъдие, най-вече с оглед възможностите за подпомагане на пострадалите, сред които 

място би следвало да намерят медиацията и други възстановителни практики, както и предвид 

закъснелия момент, в който финансовата компенсация е достъпна
135

. 

  

                                                                                                                                                              
1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на 

хора; 

2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; 

3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна 

повреда. 
134 https://www.compensation.bg/bg/node/ 

135 Чанкова, Д., цит.съч., с.262 
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ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 

Предложеният нормативен преглед разкрива потенциал за прилагане на възстановителни 

практики в двете фази на наказателното производство и при изпълнение на наказанието. 

Реалистично, в досъдебното производство са приспособими възстановителни инструменти 

още при образуването му, особено когато се касае до престъпни прояви на непълнолетни, за 

транспортни престъпления от посочената по-нагоре в изложението категория и при друг вид 

престъпления, които биха били наказани по реда на чл. 78а от НПК или по пътя на 

споразумението за решаване на делото в досъдебното производство. Хоризонти пред 

възстановителните подходи се откриват и в съдебната фаза на наказателното производство, 

предимно в първоинстанционния и въззивен съдебен стадий, в аспекта на изяснените 

процедури по чл. 64 от НК, при индивидуализация на наказанието пробация, налагането на 

мерки за пробационен надзор, полагането на възпитателна грижа за условно осъдените и 

предсрочно освободените, прилагане на чл. 78а от НК, решаване на делото със споразумение в 

съдебното производство или с помирение по наказателните дела за престъпления от частен 

характер. И двете обмисляни процесуални фази, изискват интегритет и рехабилитация на 

жертвите на престъпления, които задействат механизми по Закона за медиацията и Закона за 

подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Възстановителните 

подходи носят широк капацитет и при изпълнение на наказанията лишаване от свобода и 

пробация, при мерките за пробационен надзор и ресоциализация на осъдените, с възможност 

пряко да влияят върху нивата на рецидив и криминална застрашеност.  

Както бе споменато в началото на изложението, двата модела правосъдие (наказателно и 

възстановително) са мислими в хармонично единство, така че да въздействат от една страна 

на условията, които пораждат престъпността, а от друга – да създадат социален терен за 

намаляване на страха от противоправните посегателства. Много силен е ресурсът на 

възстановителното правосъдие за постигане на двете цели, т.к. подходът му не се основава на 

противопоставяне, а на примиряване на междуличностните конфликти чрез потушаване на 

гнева и страха, и открито разискване на вредата от изолация на проблемите и произтичащите 

от това разрушени социални връзки. Именно този цикъл е в основата на противодействие на 

престъпността - лишавайки правонарушителя от анонимност и поставяйки общността на 

централно място, възстановителното правосъдие терапевтира бъдещето. В случай на 

възстановителна практика на жертвата се дава възможност да изрази мнението си директно 

пред извършителя, да получи истинско обезщетение за загубите, да мотивира нарушителя да 

си отговори защо е замесен в престъплението. Получавайки отговори, жертвите са по-склонни 
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на реституция чрез възстановителния инструментариум, отколкото чрез съдебните процедури. 

От друга страна, нарушителят е в състояние да поеме пряка и лична отговорност, да научи за 

последиците от действията си, да се извини и да изрази съжаление директно пред увредения 

от деянието. 

Прилагането на възстановителното правосъдие в чистия му вид безспорно ще допринесе 

за мира в общността и ще има известна финансова ефективност. Макар на този етап нашето 

законодателство да не дава знаци за готовност да „върне конфликта на участващите в него“, 

радетелите на този вид правосъдие и ангажираните професионални общности не бива да се 

обезкуражават, защото тук изведените възможности за прилагане на възстановителни 

практики не са нито малко, нито е добре да се подценяват. С техните ресурси органите на 

съдебната власт, тези по изпълнение на наказанията, доставчици на възстановителни услуги и 

представители на теорията могат да експериментират, да мерят потенциалните ползи и 

въоръжени със знание и резултати за ресторативните процеси, обосновано да настояват за 

нормативен отговор на назрялата потребност от въвеждане на възстановителното правосъдие. 

В заключение, установената известна съотносимост на националното законодателство 

към Препоръка СМ/Rec(2018)8 на Комитета на министрите към държавите-членки относно 

възстановителното правосъдие  по наказателноправни въпроси може да се генерализира в 

следните две групи изводи: 

1. Под формата на карта за потребности на служителите в съдебната власт и 

свързани с наказателното производство специалисти, с цел прилагане на 

възстановителното правосъдие: 

 широко популяризиране на възстановителните практики чрез обучителен 

инструментариум и по пътя на изпълнявани проекти. За целта са реализируеми както 

индивидуални ръководни инициативи, така и ангажиране на ВСС и НИП за мащабиране и 

целенасочване на процеса; 

 изследване и описание на прилаганите възстановителни практики в страната и активно 

дискутиране по постигнатите резултати; 

 пилотиране на проект за въвеждане на възстановителни практики чрез разписване на 

подзаконова нормативна уредба, чието прилагане би позволило набиране на комплекс от 

случаи с цел нормативна инициатива; 

 сътрудничество между органите на съдебната власт и представители на теорията за 

опознаване на възстановителните подходи в други законодателства; 
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 популяризиране в медиите на възстановителния инструментариум с активното участие на 

органите на съдебната власт, за да се открие дискусия и да се постигне знание за 

ресурсите, което би снижило и обществените съпротиви. 

 

2. Предложения de lege ferenda (насочени към по-активно участие на жертвите и 

извършителите в наказателното производство в контекста на възстановителното 

правосъдие):  

 подновяване на законодателната инициатива за отклоняване от наказателно производство 

и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; 

 законодателна инициатива за въвеждане на медиация по наказателни дела, в която да се 

предвиди и задължителна първа медиационна среща за определена категория 

престъпления
136

; 

 изменение и допълнения в ЗИНЗС и ППЗИНЗС, които изрично да нормират 

възстановителни практики при изпълнение на наказанията лишаване от свобода и 

пробация, а също и облекчаване на прилаганото електронно наблюдение в случай на 

възстановителен инструментариум; 

 допълнение в ЗИНЗС по отношение на правомощията на Наблюдателните комисии във 

връзка с приложението на възстановителни практики при ресоциализацията на осъдените; 

 изменения и допълнения в ЗМВР, позволяващи ранно насочване към възстановителни 

практики на жертви и заподозрени в извършване на престъпление лица.   

 

 

 

  

                                                
136 Засега инициативата обхваща само граждански и търговски дела - https://news.lex.bg 
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ –  

КОНСЕНСУСНИ НАГЛАСИ И КОНФЛИКТНИ ПОЗИЦИИ 

 

Проф. д-р Мартин Канушев 
 преподавател по социология в НБУ 

 

 

Резюме: Това емпирично социологическо изследване има за системен обект на анализ, 

обяснение и интерпретация актуалното състояние, степента на информираност, 

съществуващите практики, персоналните и професионалните нагласи, действителните 

потребности и потенциалните възможности за ефективно прилагане и постъпателно 

развитие на възстановителни практики в националното наказателно производство. Въз 

основа на декларираните и регистрирани мнения на респонденти от различни целеви групи: 

магистрати, адвокатура, прокуратура, разследващи полицаи и следователи, инспектори 

пробация, инспектори психолози и инспектори социални дейности и възпитателна 

работа, началник сектори и служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, 

полицейската, съдебната и затворническата системи, представители на 

неправителствените организации, университетски преподаватели, медиатори и 

общности, аргументирано са очертани и обосновани както консенсусните нагласи, 

така и конфликтните позиции, изграждащи съвременната констелация от ролеви 

отношения в българската наказателна система. Накрая са формулирани основни 

изводи и ключови препоръки, чието практическо приложение в националното 

наказателно производство би спомогнало за неговата ускорена модернизация (и 

европеизация) с помощта на евристичния инструментариум на възстановителното 

правосъдие. 

 

Ключови думи: колективно мнение, целеви групи, възстановително правосъдие, 

наказателно производство, консенсусни нагласи, конфликтни позиции, 

модернизация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият раздел, въз основа на събраните и обобщени емпирични данни от 

проведеното социологическо изследване, има за основна цел да анализира актуалното 

състояние, степента на информираност, (не)съществуващите практики, персоналните и 

професионалните нагласи, действителните потребности и потенциалните възможности за 

ефективно прилагане на възстановителни практики в наказателното производство според 

мненията на респонденти от различни целеви групи: магистрати, адвокатура, прокуратура, 

разследващи полицаи и следователи, инспектори пробация, инспектори психолози и 

инспектори социални дейности и възпитателна работа, началник сектори и служители в 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, полицейската, съдебната и затворническата 

системи, представители на неправителствените организации, университетски преподаватели, 

медиатори и общности, предоставящи социални услуги, насочени към потърпевши от 

престъпления и извършители на престъпления. 

Това социологическо изследване е неразделна част от съставянето на проблемна карта на 

възстановителното правосъдие в три целеви района – София, Враца и Стара Загора – и 

представлява достоверна, надеждна и валидна основа за изграждане на релевантни насоки за 

насърчаване въвеждането и развитието на успешни практики на възстановителното 

правосъдие в наказателното производство на национално ниво. 

Изследването е реализирано онлайн с помощта на стандартизиран въпросник през 

периода от 1 март до 31 май 2022 г. и обхваща провеждането на 100 дълбочинни интервюта 

по метода на „отзовалите се“ респонденти от различните целеви групи, към които е насочен 

проекта „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в 

наказателното производство“. 
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СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА “ОТЗОВАЛИТЕ СЕ” РЕСПОНДЕНТИ В 

ИЗСЛЕДВАНАТА СЪВКУПНОСТ 

 

 Пол 

Мъже - 31% 

Жени - 69% 

 

 Възраст 

19-24 години - 1%  

25-34 години - 13%  

35-44 години - 29%  

45-54 години - 43%  

55-64 години - 13%  

Над 64 години - 1% 

 

 Образование 

Средно образование – 5%  

Висше образование – 94% 

С докторска степен – 1% 

 

 Професия 

Социален работник – 14%  

Полицейски служител – 7%  

Юрист – 32%  

Психолог – 17%  

Педагог – 12% 

Публична администрация – 4%  

Връзки с обществеността – 2%  

Икономист – 3%  

Социолог – 2%  

Инженер – 2%  

Със средно образование – 5% 

 

 Трудов стаж  

До 5 години – 6% 

6-10 години – 16%  

11-15 години – 15% 

16-20 години – 19%  

21-25 години – 20% 

26-30 години – 14% 

31-35 години – 8% 

Над 35 години – 2% 
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 Длъжност 

Адвокат – 9%  

Съдия – 5% 

Съветник алтернативна грижа – 2% 

Разследващ полицай – 5% 

Следовател – 3% 

Прокурор – 4% 

Инспектор пробация – 24% 

Инспектор психолог – 6% 

Инспектор социални дейности и възпитателна работа – 15% 

Системен администратор – 4% 

Съдебен секретар – 7% 

Началник сектор – 3% 

Човешки ресурси – 2% 

Университетски преподавател – 3% 

Медиатор – 3% 

Координатор проекти – 1% 

Изпълнителен директор – 1% 

Журналист – 1% 

Криминолог – 1% 

Експерт връзки с обществеността – 1% 

 

 

 Месторабота  

Неправителствени организации – 6%  

Адвокатски колегии: София, Враца, Стара Загора – 8% 

Съдилища: София, Враца, Стара Загора, Специализиран наказателен съд – 16% 

Прокуратури: София, Враца, Стара Загора, Специализирана прокуратура – 13%  

Изпълнение на наказанията: Главна дирекция, окръжни и районни служби – 33% 

Затвори: София, Враца, Стара Загора – 18% 

Университети – 2% 

Свободни професии – 4% 

Безработни – 1% 

 

 

 Населено място 

София – 62% 

Враца – 20% 

Стара Загора – 11% 

Друго населено място – 7%. 
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1. Степен и нива на информираност 

От Графика 1 ясно се вижда, че на „теоретично“ и абстрактно ниво степента на 

информираност на респондентите относно възстановителното правосъдие може да бъде 

определена като висока, тъй като четири пети са посочили, че „знаят какво представлява то“. 

Но тук ключовият въпрос е различен: какъв е социалният профил на онази една пета от тях, 

които са посочили отрицателен отговор? От гледна точка на половата идентичност във 

въпросната категория преобладават мъжете (всеки четвърти) срещу една пета от жените; от 

гледна точка на възрастта – запитаните над 55 години (над 90% от тях) срещу минимални 

дялове от младите хора до 35 години; от гледна точка на професията – значимо са 

представени юристите и полицейските служители; от гледна точка на длъжността – 

доминират следователите и прокурорите за разлика от инспекторите по пробация, 

инспекторите психолози и инспекторите по социални дейности; от гледна точка на трудовия 

стаж – хората с над 30 години активна дейност за сметка на представителите на младото и 

средното поколение; от гледна точка на местоработата – преди всичко респонденти, работещи 

в съдебната и затворническата системи; от гледна точка на местоживеенето – над половината 

от живеещите в Стара Загора и незначителни дялове от тези – в София и Враца. 

 

 

 

 

 

79%

21%

Графика 1. Знаете ли какво представлява 
възстановителното правосъдие?

Да
Не
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От Графика 2 обаче категорично проличава, че когато същият въпрос бъде 

преформулиран, и следователно поставен на конкретно ниво отрицателните отговори рязко 

нарастват: те вече обхващат не една пета от респондентите, а близо половината от тях. Няма 

съмнение, че съвсем едно е да знаеш абстрактно-теоретично какво представлява 

възстановителното правосъдие, а съвсем друго е да имаш практическо познание за неговите 

действителни възможности, и разбира се – ограничения. В тази двойно нарастнала по обем 

категория вече равномерно са представени мъжете и жените, а също и представителите на 

средното поколение на възраст между 35 и 54 години; в нея присъстват и значителни части от 

юристите и педагозите, а според заеманата длъжност – от разследващите полицаи, 

следователите и прокурорите, както и от работещите в съдебната и затворническата системи, 

преди всичко с дълъг трудов стаж, както и огромни дялове от респондентите, живеещи в двата 

от трите целеви района – Враца и Стара Загора.  

Това постоянно напрежение между абстрактното знание „по принцип“ какво представлява 

възстановителното правосъдие и отсъствието на практическо познание за неговите 

възможности не само разделя и дори противопоставя целевите групи едни на други, но и 

преминава вътре в самите тях, генерирайки конфликтен потенциал между различните 

сегменти, от които те са изградени и чрез които те съществуват. 

 

 
 

Нека да обърнем перспективата: кои са най-важните информационни източници, от които 

респондентите са получили и получават релевантно знание за потенциала на 

57%

43%

Графика 2. Знаете ли за възможностите на 
възстановителното правосъдие?

Да
Не
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възстановителното правосъдие? Трябва да бъде подчертано, че съотношението на мненията 

по този въпрос възпроизвежда разпределенията при предходните два: над една пета са 

посочили, че или „не знаят нищо по темата“, или не могат да отговорят на него. И това не е 

случайно: в настоящата ситуация за значителни части от целевите групи методологията, 

теорията и практиката на възстановителното правосъдие все още са напълно непознати и дори 

принципно неизвестни, следователно, неприложими в националното наказателно 

производство. 

На Графика 3 ясно се вижда, че сред информационните източници трябва да бъде отличен 

един: близо една четвърт от респондентите са научили за потенциала на възстановителното 

правосъдие от специализирани обучения, семинари и конференции. След тях, на второ място 

по ефективност се нареждат, медиите, интернет и социалните мрежи взети в съвкупност. Не 

по-малко значими са и такива традиционни източници на информация като правната 

литература, статии и лекции, както и комуникативния обмен между колеги в тяхната 

професионална дейност. Още един емпиричен факт трябва да бъде отбелязан: научилите за 

потенциала на възстановителното правосъдие от настоящото социологическо изследване са 

повече от онези, които са разбрали за него от действащите закони и нормативни документи 

или по време следването си в университета. 

 

 

 

  

15%

13%

23%
10%

4%

8%

4%

6%

4%

6%

7%

Графика 3.  Откъде сте научили за потенциала на 
възстановителното правосъдие?

Не зная нищо по темата

От интернет и социалните 
мрежи
От обучения, семинари и 
конференции
От правна литература, статии и 
лекции
От собствената си практика

По служебен начин от колеги

От закони и нормативни 
документи
От медиите

От следването си в университета

От това изследване

Не отговорил
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2.  (Не)съществуващи практики 

Статистическата картина, представена на Графика 4 е ключово доказателство за 

категоричноста и безалтернативността на обобщеното заключение, че в настоящата ситуация 

възстановителните практики в българското наказателно производство са в зачатъчен и дори 

„нулев“ вид; те са въпрос или на индивидуална инициатива, или на ситуативно решение, или 

на спонтанна възможност. И представляват по-скоро една поредица от „инциденти“ както в 

качествено, така и в количествено отношение, отколкото ясно следвани и строго прилагани 

процедури. Оттук и техния изключително тесен обхват – редукцията им единствено до 

медиация, извънсъдебно разрешаване на конфликти, възстановяване на щети, еднократни 

отделни разговори с пострадалия и/или извършителя. Оттук също и тяхната извънредно ниска 

честота – количественото им ограничаване до „веднъж“, „двукратно“, „два-три“ или 

„четири-пет“ пъти. 

Кой все пак се е ангажирал да приложи инцидентни възстановителни практики в 

националното наказателно производство? Това са най-вече мъже, на възраст между 25 и 34 г., 

социални работници, адвокати и съдии, с трудов стаж до 10 години, работещи в адвокатски 

колегии, съдилища и неправителствени организации, живеещи в София. 

 

 
 

В доказателствена подкрепа на горната фундаментална теза са и представените 

емпирични данни на Графика 5. Защо, след като близо една трета от респондентите са 

посочили, че в тяхната професионална дейност са имали случаи на изразено желание от 

страна на жертва и/или извършител на престъпление за диалог помежду им, то тази 

10%

90%

Графика 4.  Прилагали ли сте възстановителни практики в 
наказателното производство?

Да

Не
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възстановителна практика не се е състояла? Отговорът на този въпрос е от огромно значение, 

тъй като той би ни разкрил действителните условия за възможност или за невъзможност за 

прилагане на възстановително правосъдие в българското наказателно производство. Едно 

следващо, по-мащабно и дълбочинно изследване, би го открило. 

Кои са онези субекти, пред които е било изразено взаимното желание на жертва и 

извършител, и които са имали възможност да осъществят помирителен диалог между тях, но 

не са го направили? Това са преди всичко мъже, в млада и средна възраст, по професия 

юристи, полицейски служители или социални работници, на длъжност съдия, адвокат, 

разследващ полицай, следовател или прокурор, с трудов стаж между 5 и 15 години, живеещи 

и работещи в София. Оттук и следващия социологически извод: навсякъде по веригата от 

институции, изграждащи българската съдебна система се разкриват потенциални 

възможности за прилагането на възстановителни практики въз основа постигнатото 

(постижимото) общо съгласие между пострадалия и извършителя престъплението. Задачата е 

те да се превърнат във всекидневна реалност, както за полицията и следствието, така и за съда, 

прокуратурата и адвокатурата, пробационната и затворническата системи. 

 

 

 
 

 

 

  

28%

72%

Графика 5.  Имали ли сте случаи във Вашата практика на изразено 
желание от страна на жертва и/или на извършител на 

престъпление за диалог помежду им? Да

Не
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3.  Действителни потребности 

Емпиричните данни, представени на Графика 6, безапелационно свидетелстват за 

съществуването на максимален консенсус между целевите групи относно актуалната 

необходимост от системно въвеждане на възстановителни практики в наказателното 

производство. Това мнение е равномерно споделяно от всички обобщени категории, 

конструирани според демографските признаци пол, възраст, образование, професия, длъжност, 

трудов стаж, месторабота и местоживеене. Не по-малко значим е и въпроса какъв е 

социалният профил на противниците и другомислещите за подобна реална потребност. Сред 

тези, които са дали отрицателен отговор се открояват жените, хората между 45 и 64 години, 

завършилите неюридически специалности, непринадлежащи към юридическата колегия, с 

много дълъг трудов стаж, не малка част от работещите в затворническата система и 

живеещите в Стара Загора. А сред онези, които са посочили отговора „друго“ отново 

преобладават жените, работещите в предпенсионна възраст с трудов стаж над 30 години, с 

техническа или хуманитарна специалност, изпълняващи длъжността медиатор или 

практикуващи свободни професии. Техните негативни и нееднозначни отговори могат да 

бъдат обобщени с тезата, че „възстановителното правосъдие е специфичен набор от практики 

и не може да се приложи към всички дела, а пряко зависи от вида на извършеното 

престъпление“.   

 

 

 
 

80%

11%

9%

Графика 6.  Съществува ли необходимост от въвеждането на 
възстановителни практики в наказателното производство?

Да

Не

Друго
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Социологическата теза, че по цялата верига от институции, процедури и инструменти, 

изграждащи българската наказателна система съществуват невралгични пунктове, които 

разкриват потенциални възможности за прилагане на възстановителни практики категорично 

се препотвърждава и от емпиричните данни, представени на Графика 7. Тук на първите места 

са посочени делата срещу малолетни и непълнолетни правонарушители, леконаказуемите 

престъпления, наличието на изразено съгласие между страните и засягането на интересите на 

жертвата. С по-малка относителна тежест, но също така значимо са представени: финансовите 

престъпления, нанасянето на материални щети, насилствените деяния, делата от частен 

характер, престъпленията по непредпазливост и липсата на рецидив. Не на последно място е 

налице и мнението, че „възстановителните практики могат да бъдат ефективно решение за 

затворническата институция: при осъдени лица, изтърпяващи ефективно наказание“. 

Особено внимание трябва да се обърне на онази една трета от респондентите, които не са 

отговорили: в тази категория попадат само жени, на възраст от 45 до 54 години, с професия 

психолог или педагог, на длъжност инспектор пробация, инспектор психолог или инспектор 

социални дейности, с трудов стаж между 16 и 25 години, работещи в системата по изпълнение 

на наказанията, живеещи в София и Враца. 
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Графика 7.  В  какви случаи инструментите на възстановителното 
правосъдие биха били удачно решение?

При пътно-транспортни произшествия

Когато са засегнати интересите на жертвата

Когато са нанесени материални щети

При дела срещу малолетни и непълнолетни правонарушители

При леконаказуеми престъпления

При дела от частен характер

При финансови престъпления

При престъпления по непредпазливост

Не отговорил

При насилствени престъпления

Когато между страните има съгласие за възстановителен процес

При първо престъпление без рецидив

При осъдени лица, изтърпяващи ефективно наказание
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На Графика 8 визуално е представена извънредно високата степен на субективна 

готовност сред респондентите за иницииране и провеждане на възстановителен диалог между 

жертвата и извършителя на престъплението; факт, който е поредният аргумент в съвкупността 

от доказателства относно практическата полезност от въвеждането на възстановителни 

практики в наказателното производство. Но трябва да имаме предвид, че отговорите на този 

въпрос са разполагат по-скоро на нивото на „желанието“ да бъде опосредена, и следователно, 

изградена и поддържана несъществуващата връзка между жертва и извършител. Дали 

подобно консенсусно „намерение“ ще бъде обективирано в поредица от конкретни 

помирителни действия остава неразрешен проблем. 

Какъв е социалният профил на онази около една четвърт от запитаните, които са 

негативно настроени към практическата полезност на възстановителното правосъдие? Това 

преди всичко са жени, на възраст над 55 години, с неюридическо образование, работещи 

извън съдебната система, с дълъг трудов стаж. Но за не малка част въпросът е ирелевантен, 

тъй като заеманата от тях длъжност не допуска подобна възможност; структурен факт, който 

също трябва да се има предвид при тълкуващото разбиране на персоналните и 

професионалните нагласи на целевите групи.  

 

 
 

 

  

84%

16%

Графика 8.  Считате ли за полезно да насочите жертвата и 
извършителя на престъплението към възстановителни практики?

Да

Не
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Тази висока степен на субективна готовност сред референтните групи за иницииране и 

провеждане на възстановителен диалог между жертва и извършител на престъплението бива 

сериозно проблематизирана от разпределението на мненията, представени на Графика 9. Няма 

съмнение, че по този вече конкретно-практически  поставен въпрос между респондентите не 

съществува консенсус, а техните отговори се намират в очевидна дисперсия; емпиричен факт, 

зад който можем да открием поредица от несъвместими и дори конфликтни позиции. За 17% 

от тях фазата на досъдебното производство е най-подходящият етап за насочване на жертвата 

и извършителя на престъплението към инструментите на възстановително правосъдие, за 15% 

- когато е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, докато 13% са посочили „на 

всеки етап“, а 9% – „във възможно най-ранен етап“. Останалите отговори са по-слабо 

застъпени. 

Категорията на онази близо една трета, които нямат ясно мнение по въпроса се състои 

най-вече от жени, на възраст над 45 години, с педагогическа, социологическа, икономическа 

или техническа специалност, служители в съдебната администрация или заемащи длъжности 

извън съдебната система, с трудов стаж над 25 години, както и не малка част от работещите в 

затворническите институции във Враца и Стара Загора.  
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13%
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Г р а ф и к а  9 .  Н а  к о й  е т а п  о т  н а к а з а т е л н о т о  п р о и з в о д с т в о  е  у м е с т н о  т ях н о т о  
н а с о ч в а н е  к ъм  и н с т р у м е н т и т е  н а  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е ?  

В съдебната фаза на производството

Във фазата на досъдебното 
производство

На етапа на мярката "задържане под 
стража"

Във всеки етап на наказателното 
производство

В края на изпълнението на присъдата 
лишаване от свобода 

Във възможно на най-ранен етап

При постановяване на присъдата

След изготвяне на обвинителния акт

Не отговорил

На етап медиация
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Диагностицираната, въз основа на отговорите на предходния въпрос, тенденция на 

отсъствието на реален консенсус между респондентите по конкретно-практическите 

приложения на възстановителните инструменти не само се възпроизвежда, но и се 

задълбочава при разпределението на мненията, представени на Графика 10. Въпросът: „Кой 

би трябвало да взема решение дали даден случай е подходящ за възстановително 

правосъдие?“ е от изключително значение, защото той конституира и легитимира една 

суверенна власт, която постановява специфични действия. Тук изказаните становища са 

разноречиви, несъвместими, съдържащи конфликтен потенциил: от една страна, 13% са 

посочили решаващата функция на съдията, 12% – на „отговорните институции“ и 11% – на 

прокурора; от друга страна, 7% са акцентирали върху ключовата роля на експерта психолог, 3% 

– на медиатора и 2% – на инпектора пробация. 

Тази хетерогенна картина, характеризираща колективното мнение на целевите групи се 

допълва от емпиричния факт, че едва 7-8% от тях включат „свободната воля“ на пострадалия 

и извършителя на престъплението във вземане на въпросното решение. А също и от факта, че 

една трета не са отговорили на въпроса: това са половината от запитаните жени, над две трети 

от възрастовата група между 45 и 54 години, всички онези, които имат психологическа или 

педагогическа специалност, както и всички, заемащи длъжността инспектор пробация, 

инспектор психолог и инспектор социални дейности, и над половината от работещите в 

системата на изпълнение на наказанията, в частност в затворническите институции. 

 

 
 

7%

11%

1%

3%

4%

6%

5%

13%

32%

12%

3% 2%
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Експерт психолог/психотерапевт

Прокурор

Законодателят

Всички субекти в наказателния процес

Пострадалият

Органите на досъдебното производство

Пострадалият и извършителят

Съдия

Не отговорил

Отговорните институции

Медиатор

Пробационен инспектор
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За разлика от социологическите заключения, създадени при интерпретацията на 

предходните два индикатора – за функционалната релеватност на възстановителните 

инструменти спрямо съдържателните етапи на наказателното производство и спрямо 

структурната адекватност на професионалните роли при вземане на решение за прилагане на 

възстановително правосъдие – по отношение на основополагащият юридически принцип за 

„разумен срок“ сред респондентите е налице висока степен на консенсус.  

На Графика 11 ясно личи, че над половината от тях са дали позитивни отговори – за една 

трета прилагането на възстановителни практики ще доведе до процесуална икономия на време, 

за 12% – ще ускори наказателното производство, а за 4% – то ще бъде оптимизирано. Другата, 

негативната част от скалата е представена от значително по-малко количество мнения: за 10% 

подобна иновация по никакъв начин не би се отразила върху разумния срок, а за 6% – тя ще 

забави процесуалния ход на наказателното производство. 

Трябва да се подчертае, че при този въпрос броят на неотговорилите значимо нараства и 

обхваща над една трета от запитаните. И отново техният профил структурно възпроизвежда 

характерните черти на тази категория респонденти, типологизирани при социологическия 

анализа на предходните индикатори: тук попадат половината от интервюираните жени, 

половината от възрастовата група от 45 до 54 години, както и всички над 55 години, а също и 

всички представители на неюридическите професии, без завършилите психология, на 

длъжност извън съдебната система, хората със стаж над 25 години, работещите в 

затворническите институции във Враца и Стара Загора. 

 

  

33%

10%

12%
6%

4%

35%

Г р а ф и к а  1 1 .  К а к  б и  с е  о т р а з и л о  п р и л а г а н е т о  н а  в ъз с т а н о в и т е л н и  п р а к т и к и   
в ър х у  р а з у м н и я с р о к  н а  н а к а з а т е л н о т о  п р о и з в о д с т в о ?

Ще доведе до процесуална икономия на време

Въобще не би се отразило

Ще ускори наказателното производство

Ще забави наказателното производство

Ще оптимизира наказателното производство

Не отговорил
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На Графика 12 еднозначно се вижда, че въпросът реалните последици върху 

практикуващите юристи в резултат от въвеждането на възстановителни практики в 

наказателното производство поражда съществени главоблъсканици пред колективното 

мнение на целевите групи. При него делът на неотговорилите за пореден път рязко нараства и 

вече обхваща над половината от всички респонденти. Как тълкуващо да обясним този 

емпиричен факт: дали става дума за отсъствие на прогностично мислене, или за дефицит на 

теоретично знание, или пък за недостиг на практически усет. А може би за 

незаинтересованост, безразличие или скептицизъм? Едва ли би могло да се даде категоричен 

отговор: в тази категория попадат над две трети от интервюираните жени, над четири пети от 

запитаните над 45 години, всички, които имат хуманитарно, икономическо или техническо 

образование, всички длъжностни позиции, без съдиите, прокурорите, адвокатите, 

следователите и разследващите полицаи, всички с трудов стаж над 21 години и всички, 

живеещи във Враца и Стара Загора. 

Сред съдържателните отговори трябва да бъдат откроени минимум три, всички те 

ситуирани на позитивната част от скалата: според всеки десети последиците върху 

практикуващите юристи от въвеждането на възстановителни практики в наказателното 

производство ще бъдат свързани или с натрупване на нови знания и практически опит, или с 

облекчаване на натоварването на всекидневната им работа, или с повишаване на тяхната 

професионална и персонална отговорност. 

12%

5%

9%

11%

7%

3%1%

52%

Г р а ф и к а  1 2 .  К а к в и  п о с л е д и ц и  в ър х у  п р а к т и к у в а щ и т е  юр и с т и  б и  и м а л о  
в ъв е жд а н е т о  н а  в ъз с т а н о в и т е л н и  п р а к т и к и  в  н а к а з а т е л н о т о  п р о и з в о д с т в о ?

Ще натрупат нови знания и опит

Ще имат нужда от допълнително 
обучение и информация

Ще бъдат по-отговорни при 
решаването на даден проблем

Ще облекчи натоварването и 
работата им

Ще натовари значително работата 
им

Няма да има съществени 
последици

Възстановителното правосъдие е 
неприложимо в наказателното 
право 
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Трябва да дадем гласност и на онзи един-единствен респондент, според чието мнение 

„възстановителното правосъдие е неприложимо в наказателното право“. 

 

4.  Персонални и професионални нагласи 

Анализираната и верифицирана противоречива картина на актуалното състояние на 

колективното мнение на целевите групи спрямо поредица от конкретно-практически въпроси, 

свързани с въвеждането на възстановителни практики в наказателното производство 

непосредствено рефлектира и върху обобщения потенциал за персонална инициатива. По 

отношение на този въпрос са налице две паритетни групи от респонденти, първата от които е 

личностно ангажирана и готова за реални действия с цел иницииране на възстановителни 

инструменти: тя се състои от мъже, в млада и средна възраст, с юридическо или полицейско 

образование, съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи, инспектори 

пробация и социални работници, с трудов стаж до 20 години, работещи в съдилищата, 

прокуратурата, адвокатските колегии и неправителствените организации, всички те живеещи 

в София. Тази активна и отговорна група от професионалисти би инициирала в наказателното 

производство ключови възстановителни практики: възстановяване на имуществени щети, 

медиация, среща-разговор между потърпевшия и извършителя, споразумение, компенсация на 

жертвата от страна на извършителя, комисии за истина и помирение, семейно-групово 

конфериране, безвъзмезден труд в полза на жертвата, работа в центрове за пострадали от 

насилие, мобилизиране на местните ресурси за решаване на конфликти. 

Втората група от респонденти, която заема пасивна позиция се състои от две 

неравномерно представени части. Най-напред е една трета от интервюираните, която са 

посочили негативен отговор на въпроса за личната инициатива и професионалната 

ангажираност с възстановителни практики, и която се състои преди всичко от жени, на 

възраст от 45 до 54 години, с психологическа или педагогическа специалност, заемащи 

длъжността инспектор психолог или инспектор социална работа, с трудов стаж между 21 и 30 

години, работещи в системата на изпълнение на наказанията, живеещи във Враца, а всеки 

трети – в София. В подкрепа на своето отрицателно мнение въпросната категория изтъква 

съществени аргументи: „въвеждането на подобни практики трябва да стане със законодателно 

решение“, „възстановителното правосъдие би усложнило наказателния процес и би забавило 

хода му“, „този тип правосъдие не е приложимо в съдебната фаза“, „на фаза изпълнение на 

наказанието почти е невъзможно да се работи с двете страни“, „длъжността, която заемам не 

ми позволява да направя това“, „не разполагам с необходимите правни познания, обучения и 
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ресурс“ и „сам е напълно невъзможно да предприемеш подобна стъпка“. Но най-важният 

негативен аргумент е: „Досега наказателното производство съществува и без възстановителни 

практики, поради това съм на категоричното мнение, че няма нужда от такава промяна“. 

По-малката част от тази втора група, заемаща пасивна лична и професионална позиция се 

състои от една пета от респондентите, които са посочили отговора „друго“. В нея значимо са 

представени жените, на възраст над 55 години, с икономическо, социологическо или 

техническо образование, на длъжност началник сектор, съдебен секретар или завеждащ 

човешки ресурси, с трудов стаж над 26 години, половината от работещите в затворническата 

система, живеещи преди всичко в Стара Загора. За въпросната категория от интервюирани 

основните аргументи, обуславящи тяхното нееднозначно мнение са: „не е в моята 

компетентност да инициирам въвеждането на възстановителни практики“, „това може да се 

направи единствено от органите на наказателното производство“ и „необходимо е да се 

направят законодателни промени, а не някой сам да инициира каквото и да било“. 

Всички тези заключения, емпирично доказани и теоретично обосновани пряко произтичат 

от статистическите данни, представени на Графики 13, 14, 15 и 16. 
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51%

32%

17%

Г р а ф и к а  1 3 .  В и е  с а м и  б и х т е  л и  и н и ц и и р а л и  в ъв е жд а н е т о  н а  в ъз с т а н о в и т е л н и  
п р а к т и к и  в  н а к а з а т е л н о т о  п р о и з в о д с т в о ?

Да

Не

Друго

49%

3%
8%

4%

9%

2%

3%

2%

5%

2%

11%
2%

Г р а ф и к а  1 4 .  А к о  с т е  о т г о в о р и л и  с  "д а " ,  м о л я,  п о с о ч е т е  к а к в а  в ъз с т а н о в и т е л н а  
п р а к т и к а  б и х т е  и н и ц и и р а л и !

Не e отговорил с "да"

Компенсация на жертвата от страна на 
извършителя

Медиация

Споразумение

Възстановяване на причинените имуществени 
щети от извършителя

Безвъзмезден труд в полза на жертвата

Комисии за истина и помирение

Семейно-групово конфериране

Провеждане на среща-разговор между 
извършителя и пострадалия

Мобилизиране на местните ресурси за 
решаване на конфликта

Не отговорил

Работа в центрове за пострадали от насилие
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Г р а ф и к а  1 5 .  А к о  с т е  о т г о в о р и л и  н а  п р е д х о д н и я  в ъп р о с  с  "н е " ,  м о л я,  б и х т е  л и  
п о с о ч и л и  з а щ о ?

Не е отговорил с "не"

Възстановителното правосъдие не е приложимо в 
съдебната фаза

Възстановителното правосъдие би услужнило 
наказателния процес и би забавило хода му

Досега наказателното производство съществува и без 
възстановителни практики, поради това няма нужда 
от такава промяна
Въвеждането на възстановителни практики в 
наказателното производство трябва да стане със 
законодателно решение
На фаза изпълнение на наказанието е почти 
невъзможно да се работи с двете страни

Към момента длъжността, която заемам, не ми 
позволява да направя това

Не разполагам с необходимите правни познания, 
обучение и ресурс

Сам е напълно невъзможно да предприемеш 
подобна стъпка

Не отговорил

83%

4%

4%
3%
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Г р а ф и к а  1 6 .  А к о  с т е  о т г о в о р и л и  с  "д р у г о " ,  м о л я,  п о с о ч е т е  к а к в о  и м а т е  
п р е д в и д !

Не е отговорил с "друго"

Това може да се направи само от органите на 
наказателното производство

Не е в моята компетентност да инициирам 
въвеждането му

Не съм запознат с теорията и практиката на 
възстановителното правосъдие

Поради огромната ми натовареност не бих могъл да 
се ангажирам с подобна инициатива

Необходимо е да се предприемат законодателни 
промени, а не някой сам да инициира

Не отговорил
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По този начин става разбираема и дори очевидна максималната консолидация на 

колективното мнение на целевите групи относно законодателната необходимост от изрична 

нормативна регламентация на възстановителното правосъдие, представена на Графика 17. Тук 

ключовият въпрос се отнася до онази една десета от респондентите, които или застъпват 

противоположното становище, или нямат еднозначен отговор на въпроса: това са единствено 

жени, на възраст над 55 години, по професия икономисти, социолози или инженери, а част от 

тях със средно образование, работещи като медиатори, координатор проекти или 

университетски преподаватели, журналисти или криминолози, с трудов стаж повече от 31 

години, със свободни професии или заети в университети, но също и безработни, живеещи 

най-вече в Стара Загора или в друго населено място, извън трите целеви района, обхванати от 

изследването. 

Тази малка група интервюирани в действителност поставя под въпрос самата 

законодателната необходимост от нормативна регламентация на възстановителното 

правосъдие, тъй като се корени в и основава на една практическа рационалност, при която 

именно персоналната ангажираност и професионалната отговорност са най-важните 

инструменти за иницииране на помирителен диалог между страните. 

 

 
 

  

90%

7%
3%

Г р а ф и к а  1 7 .  Н е о б х о д и м а  л и  е  и з р и ч н а  н о р м а т и в н а  р е г л а м е н т а ц и я  н а  
в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е ?

Да

Не

Не отговорил



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 102 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Следващите два индикатора, чиито статистически разпределения са представени на 

Графика 18 и Графика 19 са изключително съществени, защото те се отнасят до оригиналния 

начин, по който възстановителното правосъдие би могло да модернизира, компенсира и 

балансира българското наказателно производство както по отношение на постигане на целите 

на законното наказание, така и при решаване на проблемите, възникващи в резултат от 

престъплението. Получените отговори и на двата въпроса безапелативно свидетелстват за 

много висока степен на консенсус сред респондентите от целевите групи. Успоредно с това би 

трябвало да бъде обърнато особено внимание на емпиричния факт, че и на двата въпроса 

отрицателните отговори са в рамките на една четвърт от интервюираните. Какъв е техният 

социален профил? 

Сред тези, които считат, че възстановителното правосъдие не би могло да бъде адекватно 

средство за постигане целите на законното наказание се открояват жените, на възраст над 55 

години, със социологическа, икономическа, административна или техническа специалност, 

работещи като медиатори, съдебни секретари, началник сектори или завеждащи човешки 

ресурси, с трудов стаж над 26 години, с месторабота в затворническата система, но и 

работещи в университети или със свободни професии, половината от тях живеещи в Стара 

Загора, а една трета – във Враца. 

 

 

 

  

78%

21%

1%

Г р а ф и к а  1 8 .  Сч и т а т е  л и ,  ч е  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е  б и  м о г л о  д а  
б ъд е  а д е к в а т н о  с р е д с т в о  з а  п о с т и г а н е  н а  ц е л и т е  н а  н а к а з а н и е т о ?

Да

Не

Не отговорил



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 103 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Сред онези, които считат, че възстановителното правосъдие не би могло да бъде надежден 

инструмент за ефикасно решаване на проблемите, възникващи в резултат от престъплението 

отново доминират жените, на възраст над 55 години, с педагогическо, административно, 

икономическо, социологическо или техническо образование, на длъжност съдебен секретар, 

началник сектор, системен администратор, медиатор или завеждащ човешки ресурси, с трудов 

стаж над 26 години, всички интервюирани, работещи в затворническата система, но и в 

университети, със свободни професии или безработни и всички, които живеят в Стара Загора, 

а една трета – във Враца. 

 

 
 

 

Иманентната противоречивост на колективното мнение на целевите групи, кореняща се в 

техните несъвместими позиции, носещи конфликтен потенциал ясно се вижда на Графика 20. 

Защо? Защото за една четвърт от респондентите прилагането на възстановително правосъдие 

би било ефективно по отношение лица, извършили престъпление за първи път: в тази 

категория попадат само мъже, на възраст до 44 години, със средно и висше образование, 

социални работници, полицейски служители и юристи, съдии, адвокати и разследващи 

полицаи, с трудов стаж до 10 години, работещи в съдилища, адвокатски колегии и 

неправителствени организации, жители на София. Втората по значимост категория е на онези 

интервюирани, според които възстановителното правосъдие би било ефективно по отношение 

на малолетните и непълнолетните правонарушители: тук влизат само жени, на възраст между 

35 и 54 години, с висше юридическо образование, заемащи длъжността инспектор пробация, 

75%

25%

Г р а ф и к а  1 9 .  Сч и т а т е  л и ,  ч е  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е  н а д е жд е н  
и н с т р у м е н т  з а  р е ш а в а н е  н а  п р о б л е м и т е ,  в ъз н и к в а щ и  в  р е з у л т а т  о т  

п р е с т ъп л е н и е т о ? Да

Не
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със средно дълъг стаж между 11 и 20 години, работещи в системата за изпълнение на 

наказанията, живеещи в София. На трето място се намира групата от респонденти, според 

които прилагането на възстановително правосъдие би било ефективно спрямо „всички 

нарушители“: в тази категория влизат основно мъже, с трудов стаж между 35 и 44 години, с 

висше образование, само юристи, на длъжност прокурор или инспектор пробация, с трудов 

стаж между 11 и 15 години, работещи в прокуратурата или в системата за изпълнение на 

наказанията, живеещи в София. Не на последно място по значение трябва да се подчертае, че 

всеки четвърти не е отговорил на въпроса: това са единствено жени, на възраст над 45 години, 

със средно или висше образование, с педагогическа, социологическа, икономическа, 

административна или техническа специалност, на длъжност началник сектор, съдебен 

секретар, системен администратор или медиатор, с трудов стаж над 26 години, работещи в 

съдебната и затворническата системи, живеещи във Враца и Стара Загора, както и в други 

населени места, извън трите целеви райони на изследването. 

 

 
 

Въпросният конфликтен потенциал между целевите групи е особено интензивен при 

емпиричните данни, представени на Графика 21. Тя показва, че спрямо реалното въздействие 

на възстановителното правосъдие върху рецидивната престъпност тяхното колективното 

мнение е разделено на три равностойни категории. На първо място са онези интервюирани, 

чиито отговори са позитивни: според тях възстановителното правосъдие ще има или 

превантивно влияние върху рецидивната престъпност, или ще я намали съществено, или ще й 

24%

9%

17%

5%
3%

6%

4%

7%

25%

Г р а ф и к а  2 0 .  Сп р ям о  к о и  п р а в о н а р у ш и т е л и  п р и л а г а н е т о  н а  в ъз с т а н о в и т е л н о  
п р а в о с ъд и е  б и  б и л о  е ф е к т и в н о ?

Спрямо лица, извършили за престъпление 
за първи път

Спрямо всички правонарушители

Спрямо малолетни и непълнолетни 
правонарушители

Спрямо извършителите на леки 
престъпления

Спрямо извършителите на престъпления 
по непредпазливост

Спрямо извършителите на престъпления 
срещу личността

Спрямо извършителите на престъпления 
против собствеността

Спрямо онези, които участват в него 
доброволно и по убеждение

Не отговорил
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въздейства положително, но само в единични случаи. Техният съвкупен дял е 33%, като в тази 

категория влизат само мъже, на възраст до 44 години, със средно и висше образование, 

юристи, полицейски служители и социални работници, на длъжност съдия, прокурор, адвокат, 

следовател, разследващ полицай или съветник алтернативна грижа, с трудов стаж до 15 

години, работещи в съдилищата, прокуратурите, адвокатските колегии и неправителствените 

организации, живеещи в София. На второ място се позиционират онези, чиито мнения са 

негативни: според тях възстановителното правосъдие или няма да има сериозен ефект върху 

рецидивната престъпност, или въобще няма да й въздейства, или дори ще й се отрази 

негативно. Техният съвкупен дял е 42%, като тази категория се състои само от жени, на 

възраст между 35 и 54 години, с висше образование, юридическа или психологическа 

специалност, на длъжност инспектор пробация, инспектор психолог или инспектор социални 

дейности, с трудов стаж между 21 и 25 години, работещи като прокурори или в системата за 

изпълнение на наказанията, живеещи в София и Враца. На трето място по значимост се 

нарежда групата на неотговорилите. Техният дял е 26%, като в тази категория попадат отново 

само жени, на възраст над 55 години, с педагогическо, социологическо, икономическо или 

техническо образование, на длъжност съдебен секретар, системен администратор, медиатор 

или завеждащ човешки ресурси, с трудов стаж над 26 години, работещи в съдебната и 

затворническата системи, живеещи в Стара Загора и Враца. 

Трябва да  чуем и онези няколко гласа, според които „възстановителното провосъдие не 

може да се приложи спрямо рецидивната престъпност“. 

 

5%

19%

9%

17%
11%

7%

6%

26%

Г р а ф и к а   2 1 .  К а к  б и  в ъз д е й с т в а л о  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е  в ър х у  
р е ц и д и в н а т а  п р е с т ъп н о с т ?

Ще има превантивно въздействие

Ще я намали съществено

Положително, но само  в определени случаи

Няма да има сериозен ефект

Въобще няма да въздейства

Ще се отрази негативно

Възстановителното правосъдие не може да се 
приложи спрямо рецидивната престъпност

Не отговорил
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По отношение на въздействието на възстановителното правосъдие върху 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните правонарушители актуалното 

състояние на колективното мнение на целевите групи е диаметрално различно, като това 

несъмнено се вижда от Графика 22. Защо? Защото две трети от респондентите са дали 

положителен отговор на въпроса: според тях то ще има или коригиращо, или възпитателно, 

или превантивно въздействие, и ще ограничи подобни прояви. В тази значима категория 

попадат всички интерюирани мъже и половината от жените, всички на възраст от 19 до 45 

години, всички със средно и две трети от хората с висше образование, всички юристи, 

полицейски служители, социални работници и всеки втори психолог, всички съдии, 

прокурори, адвокати, следователи и полицейски служители, с трудов стаж до 25 години, 

всички работещи в съдилищата, прокуратурите и адвокатските колегии, както и над две трети 

от заетите в системата за изпълнение на наказанията, живеещи в София, а близо половината – 

във Враца. Втората, значително по-малка категория по обем, се състои от около 15% от 

респондентите, според които възстановителното правосъдие или по-скоро не би имало, или 

въобще няма да има въздействие върху противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. В тази категория, която се ситуира върху негативната част на скалата влизат 

само жени, на възраст между 45 и 54 години, с висше образование по педагогическа или 

психологическа специалност, на длъжност инспектор социални дейности, с трудов стаж 

между 26 и 30 години, работещи в системата за изпълнение на наказанията и затворническите 

11%

13%

32%
11%

10%

4%

19%

Г р а ф и к а  2 2 .  К а к  б и  в ъз д е й с т в а л о  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е  в ър х у  
п р о т и в о о б щ е с т в е н и т е  п р о яв и  н а  м а л о л е т н и т е  и  н е п ъл н о л е т н и т е ?

Ще има превантивно въздействие

Ще има възпитателно въздействие

Ще има коригиращо въздействие

Ще ограничи подобни прояви

По-скоро не би имало въздействие

Няма да има никакво въздействие

Не отговорил
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институции, живеещи във Враца. Третата категория се рекрутира от онази една пета от 

респондентите, които не са отговорили на въпроса: това отново са жени, на възраст над 55 

години, с висше образование, с педагогическа, икономическа, административна или 

техническа специалност, на длъжност началник сектор, експерт връзки с обществеността или 

медиатор, с трудов стаж над 31 години, две трети от работещите в затворнически институции, 

половината от живеещите в Стара Загора, а една десета част – във Враца. 

Накрая, за да изградим окончателна социологическата диагноза на актуалното състояние, 

степента на информираност, (не)съществуващите практики, персоналните и професионалните 

нагласи, действителните потребности и потенциалните възможности за ефективно прилагане 

на възстановително правосъдие в българското наказателно производство ще анализираме 

мненията на респондентите от различните целеви групи за практически необходимата 

инфраструктура, които са представени на Графика 23. От тази гледна точка на първо място по 

значимост се нарежда реалната потребност от подготовка и обучение на професионалисти във 

въпросната област. На второ място са посочени изграждането на автономни центрове по места, 

а след тях – необходимостта от цялостна и последователна държавна политика, диалог и 

партньорство между институциите и мобилизиране на местните ресурси в общността. С 

аналогична тежест са представени и отговорите: комисии за помирение, курсове, литература и 

учебници за обучение, специализирани услуги и адекватна законова рамка.  

 

 

4% 3%

28%

11%
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Г р а ф и к а  2 3 .  К а к в а  и н ф р а с т р у к т у р а  е  п р а к т и ч е с к и  н е о б х о д и м а  з а  у с п е ш н о т о  
п р и л а г а н е  н а  в ъз с т а н о в и т е л н о т о  п р а в о с ъд и е ?

Курсове, литература и учебници за обучение

Специализирани услуги

Подготовка и обучение на професионалисти

Автономни центрове по места

Адекватна законова рамка

Цялостна и последователна държавна политика

Диалог и партньорство между институциите

Комисии за помирение

Мобилизиране на местните ресурси в общността

Всички изброени елементи

Не отговорил



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 108 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Трябва безусловно да се подчертае, че за значима и нарастваща част от целевите групи 

необходимата инфраструктура за ефективно прилагане и устойчиво развитие на 

възстановитетелно правосъдие в наказателното производство предполага и дори налага 

практическото съществуване на всички изброени в предходния абзац елементи. 

Какъв е социалният профил на онази една четвърт от респондентите, които не са 

отговорили на този ключов въпрос? Това са само жени, на възраст над 45 години, с висше 

образование по педагогика, публична администрация, връзки с обществеността, социология, 

икономика или инженерни науки, работещи като медиатори, журналисти, криминолози, 

експерти по връзки с обществеността, координатори на проекти или завеждащи човешки 

ресурси, с трудов стаж над 26 години, заети в затворническата система, но и университетски 

преподаватели, а също и хора със свободни професии и безработни, голяма част от тях 

живеещи в Стара Загора, а по-малка – във Враца. 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 В актуалната ситуация за значими сегменти от целевите групи методологията, теорията и 

практиката на възстановителното правосъдие все още са напълно непознати, т.е. 

принципно неприложими в наказателното производство. 

 На едно абстрактно ниво степента на информираност на респондентите относно 

възстановителното правосъдие може да бъде определена като висока, тъй като четири 

пети еднозначно заявят, че „знаят какво представлява то“. 

 На конкретно ниво обаче отрицателните отговори съществено нарастват и вече обхващат 

половината от тях: следователно, съвсем едно е да знаеш абстрактно, „по принцип“, какво 

представлява възстановителното правосъдие, а съвсем друго е да имаш практическо 

познание за неговите възможности и ограничения. 

 Сред информационните източници относно потенциала на възстановителното правосъдие 

трябва да бъде отличен един: специализираните обучения, семинари и конференции. На 

следващо място по комуникативна ефикасност се нареждат медиите, интернет и 

социалните мрежи. Не по-малко важни канали за предаване на знание са правната 

литература, статии и лекции, и обмена на професионални мнения между колеги. 

Научилите за феномена възстановително правосъдие от настоящото изследване са повече 

от онези, които са разбрали за него от закони и нормативни документи или по време на 

следването си в университета. 
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 В актуалната ситуация възстановителните практики в българското наказателно 

производство са в зачатъчен вид; те са въпрос или на индивидуална инициатива, или на 

ситуативно решение, или на спонтанна възможност. Оттук и техният много тесен обхват – 

редукцията им до медиация, извънсъдебно разрешаване на конфликти, възстановяване на 

щети, еднократни разговори с извършителя или с пострадалия. Оттук също и тяхната 

извънредно ниска честота – количественото им ограничаване до „веднъж“, „двукратно“, 

„два-три“ или „четири-пет“ пъти. 

 По цялата верига от институции, процедури и инструменти, изграждащи българската 

наказателна система съществуват невралгични пунктове, които разкриват потенциални 

възможности за прилагане на възстановителни практики въз основа постигнатото 

(постижимото) взаимно съгласие между извършителя на престъплението и жертвата на 

престъплението. Задачата е те да се превърнат във всекидневна реалност, както за 

полицията и следствието, така и за съда, прокуратурата и адвокатурата, пробационната и 

затворническата системи. 

 Между целевите групи е налице е максимално висока степен на консенсус относно 

актуалната необходимост от системно въвеждане на възстановителни практики в 

наказателното производство. Това мнение е равномерно споделяно от всички категории 

респонденти, изградени според признаците пол, възраст, образование, професия, 

длъжност, трудов стаж, месторабота и местоживеене. 

 Инструментите на възстановителното правосъдие биха били удачно решение при делата 

срещу малолетни и непълнолетни, леконаказуемите престъпления, наличието на съгласие 

между страните и засягането на интересите на жертвата. На следващите места се 

нареждат финансовите престъпления, нанасянето на материални щети, насилствените 

престъпления, делата от частен характер, престъпленията по непредпазливост и липсата 

на рецидив. Възстановителните практики могат да бъдат ефикасен инструмент и за 

затворническата институция: при осъдени лица, изтърпяващи ефективно наказание. 

 Налице е висока степен на субективна готовност сред целевите групи за насочване на 

жертвата и извършителя на престъплението към възстановителни практики; факт, който 

бива сериозно проблематизиран, когато въпросът бъде поставен конкретно-практически, в 

резултат на което постигнатият консенсус между тях вече не съществува за сметка на 

наличието на несъвместими и дори конфликтни позиции. За всеки шести запитан 

досъдебното производство е най-подходящият етап за насочване на жертвата и 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 110 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

извършителя на престъплението към инструментите на възстановителното правосъдие, за 

всеки седми – когато е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, докато една 

осма са посочили „всеки етап“, а една десета – „възможно най-ранен етап“. Другите 

отговори също са застъпени. 

 Диагностицираната тенденция на отсъствието на действителен консенсус между 

респондентите по конкретно-практическите приложения на възстановителните 

инструменти се задълбочава при въпроса: „Кой би трябвало да взема решение дали даден 

случай е подходящ за възстановително правосъдие?“ Тук мненията са противоречиви, 

несъвместими, с конфликтен потенциал: от една страна, на първо място е посочена 

решаващата роля на съдията, на второ – „отговорните институции“ и на трето – прокурора; 

от друга страна, е акцентирано върху ключовата функция на специалистите неюристи: 

експерт психолог, медиатор и инпектор пробация. Въпросната хетерогенна картина, 

определяща колективното мнение на целевите групи се допълва от факта, че малка част от 

тях включат „свободната воля“ на пострадалия и на извършителя във вземането на 

решение.  

 За разлика от заключенията, направени относно функционалната релеватност на 

възстановителните инструменти към съдържателните етапи на наказателното 

производство и относно структурната адекватност на професионалните роли при 

вземането на решение за възстановително правосъдие спрямо „разумния срок“ на 

наказателното производство е налице висока степен на консенсус. Над половината от 

респондентите са изразили позитивно мнение: за тях прилагането на възстановителни 

практики ще доведе до процесуална икономия на време, ще ускори и ще оптимизира 

наказателното производство.  

 Въпросът за последиците върху практикуващите юристи от въвеждането на 

възстановителни практики в наказателното производство изправя колективното мнение на 

целевите групи пред очевидни главоблъсканици. При него делът на неотговорилите рязко 

нараства и обхваща над половината от респондентите. Как да обясним този факт: дали 

става дума за липса на прогностично мислене, или за дефицит на теоретично знание, или 

пък за недостиг на практически усет. А може би за незаинтересованост и безразличие? Но 

парадоксът е налице. 

 Тази противоречива картина на актуалното състояние на колективното мнение на 

целевите групи спрямо редица конкретно-практически въпроси, свързани с въвеждането 
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на възстановителни практики в наказателното производство пряко рефлектира и върху 

обобщения потенциал за персонална инициатива. Тук са налице две паритетни категории, 

първата от които е личностно ангажирана и готова за реални действия. Въпросната 

активна група от професионалисти би инициирала: възстановяване на имуществените 

щети, медиация, среща-разговор между потърпевшия и извършителя, споразумение, 

компенсация на жертвата от извършителя, комисии за истина и помирение, 

семейно-групово конфериране, безвъзмезден труд в полза на жертвата, работа в центрове 

за пострадали от насилие, мобилизиране на местните ресурси за решаване на конфликти. 

 Втората група, която заема пасивна позиция се състои от две неравномерни части: една 

трета от интервюираните са дали негативен отговор, а всеки пети е посочил „друго“. 

Най-важните отрицателни аргументи на първата подгрупа са: „въвеждането на такива 

практики трябва да стане със законодателно решение“, „възстановителното правосъдие 

ще усложни наказателния процес и ще забави хода му“ и особено – „досега наказателното 

производство съществува и без възстановителни практики, поради това няма нужда от 

такава промяна“. За категорията на другомислещите основните аргументи, обуславящи 

тяхното нееднозначно мнение са: „не е в моята компетентност да инициирам въвеждане 

на възстановителни практики“, „това може да се реализира само от органите на 

наказателното производство“ и „необходимо е да се направят законодателни промени, а 

не някой сам да инициира каквото и да било“. 

 По този начин става разбираема и обяснима максималната консолидация на колективното 

мнение на целевите групи относно законодателната необходимост от нормативна 

регламентация на възстановителното правосъдие. А също и по отношение на 

специфичния начин, по който то би могло модернизира, допълни или компенсира 

наказателното производство както за постигане на законните цели на наказанието, така и 

при решаване на проблемите, възникващи в резултат от престъплението. Отговорите и на 

двата въпроса показват висока степен на консенсус. Въпреки това всеки четвърти е 

изразил негативно мнение. 

 Вътрешната напрегнатост на колективното мнение на целевите групи, кореняща се в 

техните различни и дори несъвместими позиции по конкретно-практически проблеми, 

носещи конфликтен потенциал е високо интензивна при въпроса: „Спрямо кои 

правонарушители прилагането на въстановително правосъдие би било ефективно?“ Тук 

не съществува консенсусно, доминиращо или подчинено мнение, а статистическите 

отклонения са минимални: най-напред са лицата, извършили престъпление за първи път; 
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след тях се нареждат малолетните и непълнолетните правонарушители; на трето място е 

посочен отговора „всички нарушители“; и едва на края – „онези, които участват в него 

доброволно и по убеждение“. Всеки четвърти обаче не може да отговори на въпроса.  

 Въпросният конфликтен потенциал между целевите групи е особено отчетлив по 

отношение на възможното въздействие на възстановителното правосъдие върху 

рецидивната престъпност. Тук колективното мнение на респондентите е разделено на три 

равностойни категории. Най-напред са онези, чиито отговори са позитивни: за тях 

възстановителното правосъдие ще има или превантивно влияние върху рецидивната 

престъпност, или ще я намали съществено, или ще й въздейства положително, но само в 

единични случаи. Следват онези, чиито мнения са негативни: за тях възстановителното 

правосъдие или няма да има сериозен ефект върху рецидивната престъпност, или въобще 

няма да й въздейства, или дори ще й се отрази негативно. На трето място по значимост се 

нарежда групата на неотговорилите, в която попада всеки четвърти. Но трябва да се 

вслушаме и в онези няколко гласа, според които „възстановителното правосъдие не може 

да се приложи спрямо рецидивната престъпност“. 

 Спрямо неговото възможно въздействие върху противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните актуалното състояние на колективното мнение на 

целевите групи е принципно различно. Над две трети от респондентите са дали 

положителен отговор: за тях то ще има или коригиращо, или възпитателно, или 

превантивно въздействие, и ще ограничи подобни прояви. Втората, много по-малка по 

състав категория се състои от около една шеста от интервюираните, за които 

възстановителното правосъдие или по-скоро не би имало, или няма да има никакво 

въздействие върху противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

Третата категория се рекрутира от онази една пета от всички запитани, които не са 

отговорили на въпроса. 

 Социологическата диагноза на актуалното състояние, нивата на информираност, 

съществуващите практики, персоналните нагласи, действителните потребности и 

потенциалните възможности за ефективно прилагане на възстановителното правосъдие в 

наказателното производство включва и становищата на целевите групи за практически 

необходимата инфраструктура. Тук низходящият ред по значимост е:  подготовка и 

обучение на професионалисти; автономни центрове по места; цялостна и последователна 

държавна политика, диалог и партньорство между институциите; мобилизиране на 

местните ресурси в общността; комисии за помирение; курсове, литература и учебници за 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 113 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

обучение; специализирани услуги; адекватна законова рамка. Но за една не малка част от 

респондентите необходимата инфраструктура за ефективно прилагане на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство предполага обективното 

наличие и структурната организация на всички изброени елементи. 

 

КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ 

 Методологическата и теоретичната, но най-вече практическата необходимост от системно 

повишаване на степента и нивата на релевантна информираност на представителите на 

всички целеви групи с дългосрочен и траен акцент върху възстановителното познание на 

практикуващите юристи е страгическа цел. 

 Налице е обективната потребност от цялостна, координирана и синхронизирана 

информационна програма по възстановително правосъдие, която да обедини в хомогенна 

съвкупност множество комуникационни канали: обучения, семинари, конференции, 

медии, интернет, социални мрежи, персонални компетенции, професионални практики, 

образователни технологии, правна нормативност и национално законодателство. 

 Провеждането на образователна медийна кампания, насочена към цялостно информиране 

на българските граждани относно актуалното състояние, реалните потребности и 

потенциалните възможности за прилагане на възстановително правосъдие в наказателното 

производство би трябвало рационално да допълни инцидентните, индивидуални и 

колективни, възстановителни инициативи. 

 Постигнатото и/или постижимото взаимно съгласие между потърпевшия и извършителя, 

публично изразено пред органите на наказателното производство, е необходимо и 

достатъчно условие за възможност за иницииране и провеждане на възстановителен 

диалог. 

 Инструментите на възстановителното правосъдие ще бъдат ефикасно решение при дела 

срещу малолетни и непълнолетни, леконаказуеми деяния, първични престъпления и 

отсъствие на рецидив, нанасяне на материални щети и засягане на интересите на жертвата. 

Те могат да бъдат насочени и към осъдени лица, изтърпяващи наказанията пробация или 

лишаване от свобода. 

 Възстановителните практики могат да бъдат прилагани преди всичко в  етапа на 

досъдебното производство, във всеки случай във възможно  най-ранен етап от 

наказателното производство. Онзи, който би трябвало да взема решение дали даден 
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случай е подходящ за възстановително правосъдие е съдия или прокурор, подпомаган и 

допълван от експерт психолог, медиатор или инпектор пробация. 

 Налице е неотложна практическа необходимост от нормативна регламентация на 

възстановителното правосъдие. То би могло да модернизира българското наказателното 

производство както за постигане на законните цели на наказанието, така и при решаване 

на проблемите, възникващи в резултат от престъплението. 

 Най-важните възстановителните практики, които могат да бъдат интегрирани в 

наказателното производство – чрез законодателна реформа и нормативна регламентация, 

успоредно с персоналните инициативи на професионалисти от целевите групи – са: 

възстановяване на щети, медиация, среща-разговор между потърпевшия и извършителя, 

комисии за истина и помирение, семейно-групово конфериране, безвъзмезден труд в 

полза на жертвата, работа в центрове за пострадали от насилие, мобилизиране на 

местните ресурси за решаване на конфликти. 

 Стратегическата иновативност на възстановителното правосъдие трябва да бъде насочена 

преди всичко към две категории: лицата, извършили престъпление за първи път и 

малолетните и непълнолетните правонарушители. По отношение на рецидивната 

престъпност неговият позитивен, ограничителен или редуциращ ефект е твърде 

съмнителен и дори негативен. За разлика от подобно твърдение спрямо малолетните и 

непълнолетните възстановителните инструменти биха имали превантивно, възпитателно и 

коригиращо въздействие.    

 Практически необходимата инфраструктура за ефикасно функциониране на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство неизчерпателно включва: 

подготовка и обучение на професионалисти; автономни центрове; системна държавна 

политика, единодействие на институциите; мобилизиране на ресурси в общността; 

комисии за помирение; курсове, литература и учебници за обучение; специализирани 

услуги; адекватна законова рамка, материално и финансово обезпечаване. Тя обаче 

предполага обективното, координирано и синхронизирано наличие на всички посочени 

елементи. 
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ОБСЛЕДВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И АКТУАЛНИТЕ НУЖДИ ОТ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДПОМАГАЩА 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ПРИЛАГАНЕТО НА 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ  

 

Мария Савова,  
психолог, изледовател по проект „Насърчаване развитието 

 на практики на възстановително правосъдие в наказателното производство“ 
 
 

Резюме: Текстът представя проучването и анализа на съществуващи възстановителни 

практики от целевите райони Враца, Стара Загора и София. Уводната част  включва 

изграждането на теоретичния модел на изследването, обхващащ работа с понятията 

„възстановителни практики“, „еквиваленти на възстановителни практики“, 

„инфраструктура“, определяне на идентификатори за оценка и позициониране на 

практики по континуума „изцяло възстановителна“ и „потенциално възстановителна“. 

Аналитичната част представлява работа с база данни и картографиране на целевите 

райони, съобразно създадения модел за идентификация на практиките и тяхното 

задълбочено изследване относно континуума на възстановителния резултат. 

Картографирането обхваща, освен наличието или неналичието на възстановителни 

практики или техни еквиваленти и възможностите за взаимодействие с държавните 

и местните институции и агенции, имащи пряко отношение към наказателното 

производство и прилагането на практики на възстановителното правосъдие. 

Изводите и заключенията от анализа включват препоръки за развитие на целевите 

райони относно изграждането на инфраструктура, обезпечаваща достъпа до 

практики на възстановителното правосъдие в хода на наказателното производство. 

Изследването използва за целите на анализа публично достъпни източници на 

информация, регистри на държавни агенции и служби, местна власт и НПО 

организации. С идентифицираните за дълбинно изследване организации и 

доставчици на услуги, свързани с възстановителното правосъдие , се провеждат 

допълнителни дълбинни интервюта.  

Ключови думи: инфраструктура, възстановително правосъдие, възстановителни 

практики, еквиваленти на възстановителни практики, квази-възстановителни 

практики, наказателно производство, социални услуги, възстановителни услуги, 

жертви на престъпления, извършители на престъпления. 
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I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Настоящото изследване е един от четирите сегмента в осъществяваната „Оценка и 

анализ на състоянието на възстановителното правосъдие в България с цел изготвяне на 

препоръки за развитие“. Специфичната цел тук е анализ на съществуващата 

инфраструктура, възстановителни практики или техни еквиваленти, прилагани с 

извършители и/или жертви на престъпления и трети засегнати страни. Основният търсен 

резултат е съставянето на проблемна карта на потребностите от развитие на 

инфраструктурата с цел подпомагане прилагането на възстановителни практики в 

наказателното производство.  

Основни инструменти на изследването са: проучване и анализ на достъпни публични 

информационни бази с данни, дигитално анкетиране, фокус група и дълбинни структурирани 

интервюта.  

Целеви райони на изследването са Враца, Стара Загора и София. Районите са 

предварително определени от организацията възложител на изследването „Пи Еф България – 

общност за помирително правосъдие“. Изследването не е представително, но разнообразието 

от характеристики на избраните целеви региони може да послужи за добра основа в 

разгръщането на хипотези за развитието на нифраструктурата в други региони на страната. 

Основните принципи, които спазва изследването са "подчинени" на принципите и 

ценностите на ВП и включват равнопоставен фокус на изследването върху всички участници 

и засегнати страни в наказателното производство, което предпоставя някои акценти в 

изследователския интерес, касаещ пряко развитието на инфраструктурата: възможности за 

по-активно включване и участие на жертвите на престъпления, извършителите и местните 

общности; нагласи на професионалистите за развитие и прилагане на практики на 

възстановителното правосъдие; настояща практика, предизвикателства и нереализиран 

потенциал за по-активно включване/участие на жертви и извършители в наказателното 

производство и практики на ВП. Макар интересите на изследването да включват и крайните 

бенифициенти на практиките на ВП: жертви, извършители на престъпления и техните 

общности, те не се включват като респонденти в него. Изследването осъществява оценката на 

техните потребности и условията, в които те се посрещат в едно наказателно производство, 

чрез доставчиците на услуги (предимно НПО) или свързаните с интересите на страните 

служби и професионалисти: адвокати, медиатори, лекари, социални работници и други 

професионалисти.  
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Времевият диапазон, в който се осъществява изследването, обхваща 19 ноември 2021 – 18 

юли 2022 г., като обработката на първични и вторични бази от данни, в това число и данни от 

фокус група и дълбинни интервюта, обхваща периода май - юли 2022 г.  

В изследването са обхванати бази с данни, съдържащи информация за 5000 организации от 

целевите райони, анализ на потенциала за развитие на възстановителна практика, по публично 

достъпни източници на 42 организации и дълбинно изследване на 10 идентифицирани 

организации.  

Предизвикателствата, пред които се изправи изследователя в хода на своята работа са от 

различен ранг и порядък и обхващат различни етапи от изследването. Те ще бъдат описани, 

доколкото са информативни за основния изследователски въпрос в хода на настоящото 

изложение: какво е състоянието на практиките на възстановителното правосъдие в трите 

целеви района и какъв потенциал има за тяхното развитие.  

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В литературата се срещат понятия, без изрично дефиниране, като: „възстановителен 

подход“, „възстановителен модел“, „възстановителни процеси“, „възстановителна програма“, 

„възстановителна практика“. Всички те означават прояви на възстановителното правосъдие, 

като често се използват и като взаимозаменяеми, в това число и за възстановителното 

правосъдие. 

Обзорът на чуждите и български теоретични източници
137

 сочи, че под възстановителна 

практика най-общо се разбира прилагането на възстановителен процес, който води до 

възстановителен резултат
138

.  

Възстановителен процес най-често се употребява, за да обозначи процес, при който 

жертва, извършител и трети засегнати страни са овластени да се срещнат и вземат решение за 

бъдещето.  

Видовете възстановителни процеси
139

 могат да бъдат: медиация между жертва и 

извършител, възстановителни конференции, кръгове, всички те прилагани съобразно 

                                                
137 Handbook on restorative justice programmes, 2nd ed., UNODC, 2020, European Forum for Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice (ed.) Victim-Offender Mediation in Europe: Making Restorative Justice Work. Leuven: Leuven University Press, 

2000, Чанкова, Д. Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен  анализ, София: Авангард Прима, 2011,  Евстатиева, 

Е. Възстановително правосъдие в затворите, Право, политика, администрация, 2017, кн. 4 и др. 

138 Това определение съвпада изцяло с определението за „възстановителна програма“, посочено  в Handbook on restorative 

justice programmes, 2nd ed., UNODC, 2020.  

139 Често възстановителен процес се назовава и като възстановителен модел.  
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културния, националния и правен контекст и имащи множество вариации. Могат да бъдат 

формално и неформално прилагани.  

Възстановителен резултат се свежда до постигнато разбирателство в хода на 

възстановителния процес относно възстановителните мерки, които следва да се предприемат, 

за да бъдат посрещнати нуждите на жертвите и извършителите, както и тяхната реинтеграция в 

общностите.
140

  

По-широкото определение за възстановителен резултат включва трансформацията на 

личности, взаимоотношения и структури
141

.  

Еквивалент на възстановителна практика е прилагането на възстановителен процес, 

който води до възстановителен резултат, без реализиращите я професионалисти или общности 

(когато тя се прилага неформално) да я описват и концептуализират през философията и 

ценностите на възстановителното правосъдие. Това, което развива подобни практики, е един 

естествен стремеж да се „постъпва правилно“, следвайки разбирането за морал и културни 

ценности, към които принадлежат практиката и реализиращите я професионалисти.   

Квази-възстановителни практики – Цитираният Наръчник на ООН описва 

квази-възстановителни модели или онези практики, които не включват непременно 

конкретните жертви на престъплението: комисии и съвети на общността, кръгове за подкрепа 

и отчетност, сурогатни програми за жертви. Препоръка CM/Rec(2018)8 по същия начин 

говори за програми, които не включват възстановителен диалог за страните, но се базират на 

принципите и ценностите на възстановителното правосъдие. В гл. VII, т. 59 се изброяват 

конкретно иновативни подходи за възстановяване на жертвите и реинтеграция на нарушители. 

Например програми за обезщетение на общности, съвети за репариране, директни 

обезщетения на жертвите, програми за подпомагане на жертви и свидетели, кръгове за 

подпомагане на жертвите, терапевтични общности, курсове за осведоменост на жертвите, 

образование за затворници или нарушители, съдилища за разрешаване на проблеми, кръгове 

за подкрепа и отчетност, церемонии за реинтеграция на нарушители, както и проекти, 

включващи правонарушители и техните семейства или други жертви на престъпления, могат 

                                                
140 „Възстановителен резултат“ се определя като споразумение постигнато в резултат на възстановителен процес и включва 

отговори и план за действие свързан с обезщетение, компенсация и общественополезен труд, насочени към задоволяване на 

индивидуалните и колективни потребности и поемане на отговорност от страните, с цел постигане на реинтеграция на жертвата 

и нарушителя, Handbook on restorative justice programmes, 2nd ed., UNODC,2020, с..23 

141 Последното принадлежи на трансформиращата концепция за възстановителното правосъдие. По-нататък в текста ще бъде 

засегната и тази страна на въпроса.  
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наред с другото, да бъдат предоставени възстановително, ако са съобразени и в съответствие с 

основните принципи на възстановителното правосъдие (вж. раздел III).“  

Под инфраструктура се разбират  всички материално-технически комплекси и идейни 

продукти, чрез които се осигурява достъп до и осъществяване на възстановителни практики, в 

това число и академични постижения:  

 Доставчици на възстановителни услуги; 

 Публично достъпни описания на програми на възстановителното правосъдие, 

изследвания на модели и практики;  

 Обучителни ресурси и възможности за повишаване на професионалния капацитет. 

Под възстановителни услуги се възприема определението, дадено в Препоръка 

CM/Rec(2018)8,  т. 9 – т. 12. "Услуги по възстановително правосъдие" се отнася до всеки, 

който доставя практики на възстановителното правосъдие. Това могат да бъдат 

специализирани агенции или организации за възстановително правосъдие
142

, както и 

съдебни органи
143

, агенции за наказателно правосъдие
144

 и други компетентни органи.  

III. ПРОФИЛИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Съобразно т.9 от Препоръка СМ/Rec(2018)8 и националното законодателство под 

специализирани агенции или организации за възстановително правосъдие се 

възприемат: физически или юридически лица, предоставящи услуги на жертви и/или 

извършители и техните общности, частни или публични, и доставчици на социални 

услуги
145

, съобразно Закона за социалните услуги (ЗСУ). Тяхната дейност може да 

кореспондира със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Търговския закон 

(ТЗ),  Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и Правилника 

на заприлагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС),  

                                                
142 „ ...се отнася до всяка специализирана агенция (независимо дали е частна или публична), която  предоставя услуги по 

възстановително правосъдие по наказателни дела“, т. 12 от Препоръката 

143 „..се отнася до съдии, съдилища и прокурори“, т.10 от Препоръката 

144 „..се отнася до полицията и затвора, пробацията, детско и младежко правосъдие и услуги за подкрепа на жертвите“, т..11 от 

Препоръката 

145  „Доставчици на социални услуги“, се употребява съобразно наличната правна регулация и включването на 

възстановителни практики като част от по-широк комплекс от социални услуги или изцяло базирани на философията на 

възстановителното правосъдие социални услуги. Следвайки законовото определение и дадените специфични характеристи по 

видове и потребности на потребителите в ЗУС и дефиницията за ВП (Препоръка CM/Rec(2018)8) бяха определени следните 

видове социални услуги, в които би било възможно прилагане на възстановителни практики, свързани с наказателното 

производство и изтърпяването на наказанието: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и 

интеграция, кризисни центрове.  
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Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и т.н. Обикновено това са НПО в обществена или 

частна полза, социални услуги с държавно делегирана дейност (ДДД), частни доставчици на 

социални услуги. 

Органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, органите на 

разследването в лицето на разследващите полицаи и органите по изпълнение на наказанието,  

са включени в целевите групи на изследването и в този смисъл всяко прилагане на практики на 

възстановителното правосъдие се възприема като част от инфраструктурата на дадения регион. 

Прилаганото законодателство в дейността им, свързана с наказателното производство и 

изпълнение на наказанието включва  НК, НПК, ЗИНЗС и ППЗИНЗС.  

Агенции за наказателно правосъдие (полиция, затвор, пробационни служби, детско и 

младежко правосъдие и услуги за подкрепа на жертвите).  

Полицията – не се включва в обхвата на изследването.  

Пробационни служби и затвор – включени са в целевите групи на изследването и в този 

смисъл, всяко прилагане на практики на възстановителното правосъдие се възприема 

като част от инфраструктурата на дадения регион. Прилагано законодателство в 

изпълнение на основната им дейност и организация на работа, свързана с наказателното 

производство – ЗИНЗС и ППЗИНЗС.  

Детско и младежко правосъдие – съобразно националното законодателство възприемаме 

за релевантни структурите на МКБППМН и прилаганите възпитателни мерки, съобразно 

ЗБППМН, също органите на съдебната власт – съд и прокуратура, с правомощия по Глава 

шеста от Общата част на НК. 

Услуги за подкрепа на жертви - включени са в целевите групи на изследването и в този 

смисъл всяко прилагане на практики на възстановителното правосъдие се възприема като 

част от инфраструктурата на дадения регион. Прилагано законодателство в изпълнение на 

основната им дейност и организация на работа, свързана с наказателното производство – 

НПК, ЗПФКПП и ППЗПФКПП. 

Съобразно определението за инфраструктура, използвано към настоящото изследване, 

към посочените в Препоръка СМ/Rec(2018)8 услуги по възстановително правосъдие, 

изследователят обръща внимание и на идейни проудкти и академични постижения. Тук се 
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включват: университетски програми, обучения по прилагане на възстановителни практики 

(ако ги има), изследвания, описания на практика (чужда или българска), информационни 

ресурси, свързани с развитието на професионален капацитет.  

IV. ТИПОЛОГИЯ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ПРАКТИКИ 

 Вид на възстановителната практика  

Възстановителната практика, която се предлага от съответния доставчик на услуги по 

възстановително правосъдие, може да бъде: медиация жертва-извършител, възстановителни 

конференции (тук се включват и фамилни групови конференции), омиротворителни кръговe.  

 Обхват на участието 

- Медиация „Жертва - Извършител“ – участват основните засегнати от престъплението. 

- Възстановителни конференции – участват засегнатите страни, техните близки и/или техни 

застъпници (посочени от тях самите доверени лица), професионалисти и представители на 

общността. Професионалистите могат да бъдат всички, които имат отношение, в това число и 

представители на съд, полиция, прокуратура. 

- Кръгов процес или „кръгове“ – участват извършител/извършители и общност и/или 

жертва/жертви и общност. Кръговете включват най-широк кръг участници и могат да бъдат 

свикани по конкретен проблем, без дори да са идентифицирани конкретни извършители или 

конкретни жертви146. 

 Вариативност  

Макар да съществуват три основни вида практики, всеки един от тях може да има 

вариации, в зависимост от контекста и професионалната нагласа на прилагащите ги и/или са 

определени от особеностите на общностната култура и ценности.  

                                                
146 Такъв кръг би могъл да бъде кръга за търсене на решение на нарастващия брой зависими в даден квартал или увеличаване 

броя на детските кражби, или увеличаване на броя на децата, членуващи в банди.  
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Наблюдават се, най-общо, вариации на процесите, в зависимост от ролята на фасилитатора и 

доколко той е структуриращ и опосредстващ възстановителния диалог между страните и 

доколко е по-скоро гарант за безопасен и сигурен възстановителен диалог/процес. Извън 

вариациите, определящи се от участието на фасилитатора в хода на процеса, понякога видовете 

практики се определят и от специфични цели на възстановителния процес.  

Например, Фамилната групова конференция (ФГК), понякога разглеждана като отделен 

вид от възстановителните конференции, може да се прилага и в случаи на дете в риск или 

възрастен със специфични потребности, възникнали от кризисна житейска ситуация, 

предстоящо освобождаване от затвора или др. В тези случаи, в центъра на възстановителния 

процес е преодоляването на последствията, възникнали в резултат на кризата. На фокус е 

Фиг. 1 Медиация Жертва - Извършител, с по-активно 

включен фасилитатор във възстановителния диалог. 
Фиг. 2  Медиация Жертва - Извършител. 

Фасилитаторът е по-скоро „гарант“ за  

провеждането на безопасен и сигурен процес  

при провеждането на възстановителния диалог. 

Фиг. 3. Възстановителна конференция, с по-активно 

включен фасилитатор във възстановителния диалог. 

Фиг. 4. Възстановителна конференция.  

Фасилитаторът е по-скоро „гарант“ за 

провеждането на безопасен и сигурен процес  

при провеждането на възстановителния диалог. 
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Фиг. 5: Всички илюстрации са на Линет Паркър, обучител 

на PFI в Центъра по възстановително правосъдие.  

уязвимата личност, в обкръжението на своето семейство
147

 и професионалисти, които 

съвместно търсят решение и възстановяване. ФГК има високо приложение и при работа по 

реинтеграция на жертвите и извършителите
148

.  

В кръговия процес вариациите са 

изключително много. Кръговете могат да 

решават проблеми, свързани с отговорността, 

реинтеграцията, поправянето и лечението на 

всяка една от страните, в това число и на 

общността, както и по въпроси на 

превенцията на престъпления
149

. Свързаните 

с наказателно производство видове могат да 

се сведат до: осъдителни кръгове, свързани с 

определянето на наказание и поемането на 

конкретна отговорност от страна на 

извършителя пред неговата общност и потърпевшата страна; омиротворителни кръгове – 

свързани с решаването на общностен проблем с конкретно престъпление или група от 

престъпления; кръгове за подкрепа - прилагани при реинтеграцията на жертвите и/или 

извършителите; кръгове за мониторинг и подкрепа (кръгове за отчет) – близки до предходния 

вид. В последния случай кръгът подпомага извършителя в неговата реинтеграция и лечение, 

предпазвайки и осигурявайки участие и сигурност на жертвата и на общността, в която той се 

връща.  

1. Условия за прилагане на възстановителни практики/процеси 

Наличие на обучен фасилитатор/фасилитатори – в т. 40 - 43 от Препоръка 

СМ/Rec(2018)8 се дават подробни насоки относно компетенции, умения, опит, 

представителност на фасилитаторите. Най-общо те трябва да получат предварителна 

подготовка, възможност за продължаващо професионално обучение, супервизия. Да имат 

умения за работа с различни култури и общности, умения за решаване на конфликти, 

                                                
147 Нерядко страна по дадения случай. 

148 ФГК се прилага в Нова Зеландия като основна форма на възстановителен процес в работата с деца и младежи в риск, в това 

число и извършители на престъпления.   

149 Някои от видовете на кръгов процес попадат в определението за квази-възстановителен процес, съобразно определението, 

дадено в Наръчника на ООН, второ издание, 2020г.  
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спефични умения за работа с жертви, с травма, извършители и уязвими лица, преди да 

стартират практика по възстановителни процеси.  

Пространство и време за провеждане – Прилагането на възстановителни практики 

изисква осигуряването на безопасна и спокойна среда, в която страните да се чувстват 

сигурни. Темпът, с който се осъществява възстановителния процес, следва да е приемлив за 

страните. В особено сложни случаи това може да отнеме време и необходимост от 

предварителна продължителна подготовка, както и от последващи действия, свързани с други 

служби и лечение на травма или зависимост
150

.  

Информираност и доброволно включване  на страните – Възстановителното 

правосъдие се осъществява само със свободно и информирано съгласие на всички страни. 

Когато страните се насочват към възстановителна практика, фасилитаторът следва да ги 

информира за техните права, възможности за участие и последици от възстановителния 

процес. Възстановителен процес не следва да се прилага към тези, които по някаква причина 

не могат да разберат смисъла от този процес
151

.   

2. Условия за прилагане на квази-възстановителни процеси/практики  

Най-важното условие за прилагане на квази-възстановителни практики е спазване 

принципите и ценностите на възстановителното правосъдие и тяхното ориентиране към 

възстановителен резултат, поне за една от страните: жертва, извършител, засегнатата общност. 

Това изисква най-малкото добро познание за философията на ВП от професионалистите, 

реализиращи квази-възстановителните практики.  

3. Дименсии за изследване и определяне потенциала на съществуващите практики  

На база на направения обзор на теоретичните източници, правни  актове и препоръки и 

съставената типология на възстановителните практики, се определят следните дименсии за 

изследване на инфраструктурата (по региони) и оценката на нейното развитие и потенциал за 

развитие в предоставянето на услуги по възстановително правосъдие:  

Ценности - Съотносимост на ценностите на практиката към ценностите на ВП  

Принципи - Съотносимост на практиката към основните принципи на ВП 

(Приложение 2) 

                                                
150 Т.47 – 48 от Препоръка CM/Rec(2018)8  

151 За повече подробности виж т.25 и т.26 от Препоръка CM/Rec(2018)8 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 125 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

Обхват / Ниво на въздействие (възстановителен резултат) – индивидуално, 

междуличностно, общностно/обществено.  

По всяка от дименсиите са изработени индикатори, чието групиране се нарича от 

изследователя „Идентификатор“. Създаденият инструмент за оценка съчетава анализ на 

съотносимостта на практиката към философията на ВП
152

 и обхват/ниво на приложение
153

. 

Изведените основни дименсии и свързаните с тях индикатори дават възможност за 

задълбочено изследване на идентифицираните практики в районите и тяхното разполагане 

по континуума „изцяло възстановителна“ – „потенциално възстановителна“ практика.   

  Индикатори по дименсии: 

 Основни индикатори по дименсия „ценности“:  

-  Наличие на нормативните ценности на ВП  

-  Наличие на оперативните ценности на ВП  

-  Ретрибутивни или други различни ценности, от тези на ВП   

  

                                                
152 Изведени от Даниел Ван Нес по проект RJ City, позоваване 

https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2u

XVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY

2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.

i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5

P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r, 2005  

153 Вж. Модела на McCold and Wachtel, в: Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.) Handbook of  Restorative Justice, Cullompton: 

Willan Publishing, 2007, р. 401.   

https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2uXVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r
https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2uXVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r
https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2uXVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r
https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2uXVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r
https://nacrj.org/index.php?option=com_easyfolderlistingpro&view=download&format=raw&data=eNptkE1rwzAMhv-K0WmDQZ2uXVf1VNhphw122bG4iZIYkjhITtox9t9cJ1wnKbvsYNCH30ev5DDL8FvwCaEMTUEMB8HNBsG3rlwiWTFJGDjXqKX2TCyrD5IY2EU_knkdJPqckkYxMAjxTJGphGBvrWpQ2d-EHcLpNNVS9jxLO9dOKPXCF9_Q15Kkni8mYwhZtrULganpXaxTZhEWUKnCG2.i3Rjh25n0kHj1dTCjNP-7NkcPQFSbWZD4DN4W5e3GdGfW9kciDWVu7vU-8RwS6xiXqi3LxQdfe653g4NGmddWMi9HldUud_j5P1b0qmJKN-QK6VxVC1ajRn1_7GX2r
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Индикатори по нормативни ценности  

Индикатор 
Нормативни ценности на ВП 

Налична 
или не 

Индикатор 
Ретрибутивно или друго 

Активна отговорност 

 Клиентите на услугата са стимулирани да 

поемат инициатива за поправяне на 

стореното от тях или техни близки на трети 

лица или ако самите те са жертви на 

престъпление са стимулирани да участват 

в процеса на възстановяване на 

справедливостта и поправяне на стореното 

спрямо тях.   

 На клиентите се дава възможност за 

проявяване на активна отговорност чрез 

осигуряване на посредничество, търсене 

на допълнителна информация, съдействие 

при намиране и предоставяне на 

допълнителни услуги, с цел 

възстановяване. Съдействие при търсене 

на контакт с другата или трета страна в 

дадено престъпление.  

 Пасивна позиция спрямо отговорността 

 Клиентите на услугата са дистанцирани и 

поставени в позиция на наблюдатели спрямо 

определянето на тяхната отговорност или 

потребности, ситуация и възможност за 

поправяне на стореното.   

 Професионалистите от социалната услуга са 

основните лица, които решават как да се 

развие случая на клиента.  

 Професионалистите от дадена социална 

услуга разчитат основно на позицията на 

институции, съд, полиция. Гледат на своите 

клиенти като на по-слаби, на хора в 

невъзможност да решат собствените си 

проблеми или неспособни да намерят изход и 

да са активно отговорни. Експертите в 

социалната услуга знаят „най-добре“ от какво 

има нужда техния клиент.  

Мирен обществен живот 

 Клиентите на услугата имат възможност да 

определят сами своите потребности, 

необходимост от конкретни стъпки за 

справяне и/или поправяне на стореното. 

Високо удовлетворени са; в хода на 

услугата се чувстват сигурни и имат 

усещане за възстановяване на 

справедливостта. 

 Високо доверие в услугата, институциите и 

други трети страни.  

 Професионалистите имат високо доверие в 

способността на клиентите си да намерят 

най-добрия път за поправяне на стореното 

(жертви, извършител) 

 Войнстващо застъпничество  

 Сегрегация, войнстващо застъпничество 

спрямо една от страните, висока 

неудовлетвореност, при липса на възмездие, 

друго.  

 Преобладава недоверие, несигурност, страх. 

Клиентите не чувстват сигурност, за да 

участват активно в процеса по 

възстановяване.  

 Отказват срещи с външни на услугата страни, 

дори когато касаят техния случай.  

 Професионалистите се идентифицират със 

своите клиент. В хода на предоставянето на 

социална услуга изземват ролята на клиента 

си и търсят възмездие от негово име.  

Уважение  

 Доставчикът на социалната услуга работи с 

всяка една от страните по 

конфликта/престъплението.  

 При невъзможност да го прави е гъвкав и 

допуска съвместна работа по случая с друг 

доставчик или професионалист.  

 Овластява своите клиенти. Запазва 

позицията си на професионалист, без да 

губи уважение към достойнството на всеки 

участник в процеса.  

 Неглижиране, отхвърляне  

 Доставчикът на социалната услуга работи 

само и единствено с една от страните в 

наказателното производство. Заема страна, 

като в крайните форми дори може да 

възпрепятства своите клиенти да достигнат до 

другата заинтересована страна в един 

възстановителен процес.  

 Осъзнати и неосъзнати причини.  

 Настройва клиента си срещу другата страна.  

 Търси справедливост от закона, без интерес 

към гледната точка на клиента и неговите 

потребности, виждания и цели.  

Солидарност  Независимост на интересите  
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 Подкрепа и свързаност, дори на фона на 

значително несъгласие или различия. 

 Стимулира участието и включването на 

всички засегнати страни, независимо от 

различията. Нежеланието за участие се 

уважава, и не води до дискредитиране; 

продължава търсенето на 

възстановяването по най-добрия начин за 

всички страни, независимо от броят на 

участващите в процеса. Преобладава 

разбирането, че всички сме свързани и 

нараняването на един наранява цялата 

общност.  

 Отношенията се развиват между: засегнати 

страни – професионалисти - институции – 

общност. 

 Доставчикът на социални услуги защитава 

интересите на своите клиенти, като 

възприема, че с намирането на решение за 

клиентите си справедливостта е възстановена. 

Обикновено работи с една от страните.  

 Ако страната, която му е клиент, е 

удовлетворена, то случая е решен.  

 Общността не се възприема като страна по 

случая. Отношенията се развиват между: 

клиент – професионалисти – институции.  

 

Фиг. 5: Индикатори съобразно наличие или неприлагане на нормативните ценности на ВП 
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Индикатори по оперативни ценности  

Оперативни ценности Описание   Наличие/липса  

Обезщетение   

 

Отговорните за нанесените вреди от престъплението 

са отговорни и за тяхното поправяне, доколкото е 

възможно; 

 

Подкрепа 

  

Засегнатите страни са подпомогнати в превръщането 

им в пълноценни членове на своите общности, 

независимо от последствията, нанесени от 

престъплението; 

 

Сътрудничество  

 

Засегнатите страни са поканени да участват в 

намирането на решение чрез взаимноприемливо за 

всички решение; 

 

Овластяване  

 

Засегнатите страни имат истинска  възможност да 

участват и ефективно да въздействат върху отговора 

на престъплението; 

 

Среща  

 

Засегнатите страни получават възможност за среща с 

другите страни в сигурна среда, за да дискутират 

престъплението, вредите и подходящите отговори на 

това престъпление; 

 

 Включване 

 

Засегнатите страни са поканени директно да участват 

във възстановителен процес; 
 

Етично образование 

   

Общностните стандарти се подсилват, като техните 

ценности и норми се вземат предвид при определяне 

на отговора на конкретно престъпление; 

 

Защита  

 

Физическата и емоционална сигурност на страните са 

водещи; 
 

Реинтеграция  

 

Страните получават възможност и смисъл да се 

присъединят отново към своите общности, като 

пълноценни членове; 

 

Решение  

 

Въпросите, възникващи около акта на престъпление и 

неговите последствия, са намерили своите отговори и 

засегнатите хора са подкрепени, толкова колкото е 

възможно. 

 

Фиг. 6 Индикатори съобразно наличие или неприлагане на оперативните ценности на ВП 
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 Основни идикатори по дименсия „принципи на ВП“: Съотносимост на 

практиката/социалната услуга към основните принципи на ВП 

Принцип  Индикатор  Наличие / липса  

ВП се фокусира върху 

нанесените вреди 

 

Социалната услуга  работи за лечението на 

жертвите, и/или за правонарушителите, и/или 

общностите, повлияни от престъплението. 

 

Правонарушенията и 

нанесените вреди / щети 

пораждат задължения 

 

Жертвите, правонарушителите и общностите 

имат възможност за активно участие в 

правосъдния процес, толкова рано и толкова 

пълно, колкото пожелаят. 

 

ВП насърчава участието и 

ангажираността 

 

Доколко във възстановяването  участват 

засегнатите страни, институции, организации и 

общности.  

 

 

 Основни индикатори по дименсия „обхват/участие на страните“  

Тук основният индикатор за съотносимост на социалните услуги към възстановителните 

практики е създаване на възможност за участие на всички засегнати страни от дадено 

престъпление.  Изследва се и се описва: 1) какъв е обхватът на услугата – към кого е 

насочена и 2) ниво на въздействие (възстановителен резултат) – индивидуално, 

междуличностно или общностно/обществено.  

На база на оценката по създадения идентификатор се определя:  

1) Наличието на услуги с „изцяло възстановителни практики“, където 

възстановителният резултат не е просто за всички засегнати страни, а е свързан с 

решаването на по-широк кръг от въпроси, свързани с престъплението. Нивото на 

въздействие – общностно/обществено ниво. Обикновено тук попадат Кръговете и 

Възстановителните конференции, наричани още ФГК
154

.  

2) Наличието на услуги с „почти възстановителни практики“, където възстановителен 

резултат има за две пресичащи се групи участници в правосъдието: 1) жертви  и 

семейства на извършителите (например, кръгове за подкрепа на жертвите); 2) 

                                                
154 В България се е наложил модела на ФГК, прилаган в социалните услуги, насочен към укрепване на семействата на 

извършителите или дете в риск. Наложилият се у нас модел попада в ниво 2 „почти възстановителни“. ФГК в ниво 1 обхващат 

семействата и на двете страни: и на жертвата, и на извършителя,  професионалисти и представители на местната общност. 

Широкото название на този тип ФГК е Възстановителни конференции.  



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 130 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

извършители и собствените им семейства (конференции без участието на жертви
155

, 

терапевтични общности и пр.); 3) жертви и извършители (извършителите лично 

компенсират жертвите, медиация жертва-извършител). 

3) Наличието на услуги с „частично възстановителни практики“. Тук попадат 

квази-възстановителни практики, съобразно Наръчника на ООН  от 2020г., и 

практики, насочени към посрещане потребностите на някоя от страните. 

Възстановителният резултат е: 1) за жертвите на престъпления – поправяне на 

стореното чрез обезщетение (компенсация от страна на държавата) и услуги, 

подкрепящи жертвите на престъпления и техните семейства в преодоляване на 

последствията; 2) за извършителя на престъплението – поемане на отговорност чрез 

програми, насочени към повишаване чувствителността им към жертвите; комитети, 

подпомагащи извършителите да компенсират жертвите, макар и не тези , пострадали 

от техните действия и общностите с общественополезен труд, например; 

подпомагане на младежта и всички свързани услуги с изброеното; 3) за семействата  

на извършителите – помирение с извършителя, чрез грижа, насочена към укрепване 

на отношенията, нарушени от престъплението и социални услуги, в центъра на които 

е семейството.  

4) Наличието на услуги с потенциал за развитие на възстановителни практики. Тук 

попадат всички услуги, целящи поправяне на стореното, работейки с някоя от 

страните, но с алтернативни подходи. Принципите и ценностите, които се следват , не 

се съотнасят изцяло към тези на ВП. 

 

 

Фиг. 8 Континуум на възстановителните практики  

 

 

                                                
155 Виж бележка под линия 22. 

Изцяло 

възстановителни  
практики/услуги 

Квазивъзстановителни  
практики/услуги 

Потенциално 

възстановителни  
практики 

Възстановителни  
практики/услуги 
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II. ТЕРЕННА РАБОТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ РАЙОНИ 

 

1.  Общ скрининг на инфраструктурата 

Първоначалният общ скрининг и картографиране на целевите райони се осъществява чрез: 

1)  Търсене по ключови думи в онлайн базирани източници
156

;  

2)  Търсене в Регистър  на организациите - доставчици на социални услуги;  

3)  Официален сайт на Столична община;   

4)  Официален сайт на община Враца;  

5)  Официален сайт на община Стара Загора; 

6)  Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от  

престъпления
157

; 

7)  Информационен портал за НПО  в България; 

8)  Кризисни центрове за деца, младежи и жени, жертви на насилие, трафик и 

експлоатация; 

9)  Справочник на институциите и организациите, работещи с жертви на домашно 

насилие /Център за изследване на демокрацията/; 

10) Материали от конференции по ВП в България: 2018, 2019, 2020, 2021г.
158

 . 

Всички снети данни са актуални към периода на теренната работа по изследването (април – 

юни 2022г. ). 

Общи данни от картографирането на район Враца в първоначалния скрининг 

Двадесет и седем от 287 неправителствени  организации на територията на област Враца 

са включили в дейностите си различни видове социални услуги. Основната насоченост на 

услугите е младежка дейност, култура, спорт и социални услуги. Липсват данни за конкретно 

посочване на работа с жертви на престъпления и извършители на престъпления. Само 6 от 

организациите имат собствен уебсайт, като два от тях са неработещи.  

 

По данни от регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се откриват:  

                                                
156  Социални услуги, възстановителни практики, възстановително правосъдие, посредничество, медиация, наказателно 

производство, жертви на престъпления, извършители на престъпления, информиране и консултиране; застъпничество и 

посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация. 

157 https://www.compensation.bg/bg  

158 www.restorativejusticebg.com 

https://www.compensation.bg/bg
http://www.restorativejusticebg.com/
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 Център за обществена подкрепа (ЦОП) с държавно делегирана дейност (ДДД) - 1 

 Кризисен център с ДДД - 1   

Източници от конференции по възстановително правосъдие и публикации, описващи 

практики на възстановително правосъдие (по търсенето чрез ключови думи) показват 

приложение на възстановителни практики с деца и младежи с девиантно и делинквентно 

поведение, реализирано в партньорство с НПО
159

 и МКБППМН, Отдел закрила на детето 

(ОЗД), Детски педагогически стаи (ДПС), Областни пробационни служби и мрежа от 

неправителствени организации. 

Не се откриват данни за приложение на практики на възстановително правосъдие от 

съдебни органи.  

Прилагане на практики на възстановително правосъдие се открива в затвор Враца, през 

периода 2008 – 2014г., реализирано в партньорство с НПО
160

, Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“ (ГДИН) и доброволческа мрежа. 

Данни за специализирани обучения по ВП се откриват в два случая, свързани с една и съща 

организация: 1) Във връзка с прилагане на ВП в затворите
161

 и 2) Обучение на фасилитатори на 

възстановителни практики, във връзка с развитието на услуга за деца и младежи и техните 

семейства с девиантно и делинквентно поведение
162

. Обученията обхващат професионалисти 

от затвори, пробационни служби, МКБППМН, ОЗД, ДПС, доброволци и НПО организации.  

Идентифицираните за община Враца неправителствени организации за продължаващо 

дълбочинно изследване на услугите са общо осем. Не са включени държавни агенции.  

 

Общи данни от картографирането на район Стара Загора в първоначалния скрининг 

В информационния портал за НПО са регистрирани само пет неправителствени 

организации, като две от тях посочват в дейността си социални услуги. Всички регистрирани 

организации актуализират редовно данните си в портала и имат работещи собствени 

уебсайтове.  

В информационния портал за НПО са регистрирани само пет неправителствени 

организации, като две от тях посочват в дейността си социални услуги. Всички регистрирани 

                                                
159 Пи Еф България – общност за помирително правосъдие, клон Враца, в периода 2010-2013 г. 

160 Пи Еф България – общност за помирително правосъдие, клон Враца. 

161 Пи ЕФ България – общност за помирително правосъдие, 2008 г. 

162 Пи ЕФ България – общност за помирително правосъдие, 2011 г.  



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 133 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

организации актуализират редовно данните си в портала и имат работещи собствени 

уебсайтове.  

По данни от регистъра на АСП, регистрираните социални услуги за област Стара 

Загора са:  

 Кризисен център с ДДД – 1 

 ЦОП с ДДД – 1  

При търсене по ключови думи не се намират данни за прилагане на практики на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство
163

.  

Не се откриват данни за приложение от съдебни органи, затвори, МКБППМН, ДПС и др.  

Откриват се данни за обучение по практики на ВП, организирано и проведено от НПО 

организация, като се посочва, че са участвали и представители от Стара Загора. 

След преглед на данните от публичните регистри идентифицираните НПО организации за 

продължаващо изследване на територията на община Стара Загора са две. Не са включени 

държавни агенции. 

 

Общи данни от картографирането на район София в първоначалния скрининг 

Регистрирани в НПО портала са 5414 организации, от които 268 са със социални услуги. От 

тях 47 са актуализирали информацията за себе си през последните 2 години. От тези, които 

актуализират данните за себе си редовно, само 6 организации нямат собствен уебсайт.  

Регистърът на АСП за регистрираните социални услуги сочи следните данни за 

област София: 

 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) с ДДД
164

 - 8 

 Кризисен център с ДДД - 5 

 Кризисен център за деца без ДДД - 5 

Търсенето по ключови думи и ресурсите от конференции, публикувани в интернет 

показват, че: 1) има прилагане на практики на ВП в затвора в София през 2003-2005г.
165

, 

                                                
163 Има данни за приложение на практики на ВП в образованието. 

164 Държавно делегирана дейност 

165 Пи ЕФ България – общност за помирително правосъдие 
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реализирани от НПО в партньорство с ГДИН; 2) налице е прилагане на ФГК от две НПО през 

2005г.
166

 и от 2011г. досега
167

; 3) съществуват ресурси и наръчници на базирани в София 

организации, пряко свързани с приложението на ВП в различни полета
168

. 

Липсват данни за прилагане на практики на възстановителното правосъдие в наказателното 

производство от съдебните органи. 

Липсват данни за прилагане на практики на ВП от МКБППМН и Областната пробационна  

служба.  

След преглед на данните от публичните регистри идентифицираните НПО организации за 

продължаващо изследване на територията на Столична община са 45.  

Не са включени държавни агенции. 

Данни за проведено обучение, свързано с практики на ВП, има при 4 НПО-и: 1) 

Международно обучение, свързано с ВП в наказателното производство с включени български 

участници от ГДИН и доброволци, през 2013 г.
169

; 2) Обучение по ФГК, 2011 г.
170

; 3) Обучение 

на професионалисти в прилагането на ВП като част от международен проект
171

; 4) Обучение по 

практики на ВП в сфери извън наказателното производство
172

. 

Конференция по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица 

е организирана от Министерството на правосъдието през 2017 г. Участват медиатори от 

София.  

Налични са и данни за предлагано обучение по ВП от стопанска организация.  

 

2. Прилагане на идентификатора за съотносимост на услугите към ВП  

                                                
166 ИСДП 

167 Фондация „Лале“ 

168  Фондация Партньори-България, Фондация „Лале“, ИСДП, Пи Еф България – общност за помирително правосъдие, 

БИЛИТИС 

169 Обучението е международно и е по програма STP на Prison Fellowship International (квазивъзстановителна програма). 

Домакин е Пи Еф България –общност за помирително правосъдие. 

170  Фондация „Лале“; обучението включва организации, получили малки грандове от фондацията. Има организации - 

участници от трите целеви района.  

171  Фондация Партньори-България; обучението е онлайн. От страната участват 2 представители, 1 от София. 

https://nam-bg.org/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%

D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%

D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/  

172 ИСДП; обучението касае приложение на ВП в образованието, 2018г. 

https://nam-bg.org/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://nam-bg.org/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://nam-bg.org/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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Идентификаторът се прилага с цел определяне на услугата по континуума „изцяло 

възстановителна“ – „потенциално възстановителна“. Анализът на данните се осъществява 

отново по достъпни публични източници, свързани с идентифицираните 55 организации, в 

трите района, като тук основно се работи с уеббазирани данни, публикувани от 

идентифицираните организации (уебсайтове) и конкретно свързани с предоставяните от тях 

услуги. Обследването на отделните индикатори се осъществява както по директно 

формулирани от доставчика на услугата описания, така и по косвени данни, изведени от 

изследователя чрез анализ на дейностите, целевите групи, мисия и визия за развитие на 

доставчика.  

За 37 организации липсват достатъчно информативни данни: 1) описващи тяхната дейност, 

модел на работа, за да бъде възможно прилагането на идентификатора или 2) обстойния 

преглед на техните услуги по посочени от тях в интернет пространството данни сочи, че те са 

насочени към целеви групи и дейности, разполагащи ги извън полето на наказателното 

производство и/или възстановителното праовсъдие. Независимо от това, те са част от 

изследването и присъстват в данните от прилагането на идентификатора в графа 

„невъзможност за приложение“.  

Нормативни ценности  

Нормативни ценности на 
възстановителното правосъдие 

Наличие
173

 Липсват данни 
С невъзможност за 

приложение 
174

 

Активна отговорност   6 12 37 

 
Мирен обществен живот 11 7 

Уважение  10 8 

Солидарност 13 5 

Няма данни някоя от организациите да включва всички засегнати страни към момента.  

  

                                                
173 Отнася се до наличието на ценности на ВП. 

174  Под „невъзможност за приложение“ се разбира: 1) наличие на организацията в някой от регстрите, с които работи 

изследването, където се откриват информационни следи за дейност в сферата на социалните услуги, с целеви групи, или друга 

дейност, пряко или косвено или с потенциал за свързване с наказателното производство, но с липса на достатъчно данни да 

бъде идентифицирано категорично „наличие“ или „липса“ на даден индикатор и 2) Анализа на уебстраницата на орагнизацията 

сочи липса на връзка на дейността и предоставяната услуга с наказателното производство – пряка или косвена.  
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 Оперативни ценности – липсват данни за цялостно покритие на спектъра от 

оперативни ценности при някоя от организациите.  

 

 Съотносимост към принципите на ВП  

 Принцип  Наличие Липса Невъзможност за 
прилагане 

ВП се фокусира върху нанесените вреди 12 6 37 

Правонарушенията и нанесените вреди/щети 
пораждат задължения 

6 12 

ВП насърчава участието и ангажираността 8 10 

 

                                                
175 Две от организациите, Фондациите „Анимус“ и „Център Надя“, са членове на Асоциацията за подкрепа на пострадалите от 

престъпления. Освен тази информация, липсват данни в дейността им условие за поемане на конкретна отговорност за 

поправяне на сторенето от извършителя, в смисъл налагане на възстановително правосъдие.   

Оперативни ценности Наличие Липсва Невъзможност за приложение 

Обезщетение   4175 14 37 

Подкрепа 15 3 

Сътрудничество 11 7 

Овластяване  11 7 

Среща  5 13 

 Включване 10 8 

Морално образование 11 7 

Защита  16 2 

Реинтеграция  6 12 

Решение  14 4 
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 Обхват  

Клиенти на услугата са: 

Жертви на 

престъпления
176

 

Семейства на 

жертвите 

Общност  Извършители
177

 Семейства на 

извършителите 

8 14 13 4 4 

 

3.  Провеждане на дълбинни интервюта  

Покана за включване в изследването е отправена към всички 55 първоначално 

идентифицирани организации, независимо от факта, че идентификаторът е приложен към 18 

организации
178

. За тази фаза на изследването отзовалите се са 8 организации. Целта на 

провеждането на допълнителни дълбинни интервюта е засичане на данните от скрининга по 

онлайн източници и възникналите в резултат на това въпроси. Тук ще дадем общи данни, 

изводими от интервютата, като заедно с всички останали данни те ще формират крайната 

оценка и изводи. Важно е да се отбележи, че всички осем интервюирани са представители на 

организации, към които е бил приложен идентификатора.  

Профил на организациите и респондентите, участващи в тази част на изследването 

Всички респонденти са жени. От тях шест са на ръководни длъжности и имат 

продължителен стаж в представляваните от тях организации. Две лица са  съответно 

сътрудник и служител на изпълнителска позиция /начинаещ психолог/. 

Организациите се разпределят по целеви райони, както следва: една от Стара Загора, една 

от Враца, една с покритие на дейността в София, Враца и Стара Загора, останалите 5 работят в 

София и други градове, непопадащи в целевите райони.  

От всички интервюирани организации само три не реализират дейности съобразно ЗСУ и 

са без държавно делегирана дейност
179

. В този смисъл повечето от интервюираните 

организации работят съобразно стандарти и методи на услугата, която предоставят и подлежат 

на контрол и мониторинг от държавни и общински служби.  

                                                
176 Тук се включват всички жертви на престъпления, в това число и деца  

177 Тук се включват всички извършители, в това число и деца с наложени наказателни и възпитателни мерки 

178 Причина за това решение е желанието на изследователя да държи изследването по-близо до реалността, чрез проверка на 

данните с всеки един от изследователските инструменти.  

179  Пи Еф България – общност за помирително правосъдие;  Фондация „Лале“, която е по-скоро финансираща други 

организации, БИЛИТИС. 
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Шест от организациите работят и с деца, и с възрастни. Шест от организациите работят с 

жертви на престъпления, като една от организациите в период от 5 години е развивала дейност 

и с извършители. Една от тези организации работи по казуси, свързани с престъпления от 

омраза и в момента развива център за медиация и спогодби, в който планират развитие на 

възстановителни практики. Една организация работи само с деца. Пет от шестте организации, 

работещи с жертви на престъпления, работят с жертви на домашно насилие, насилие в 

училище, жертви на трафик. Шестата организация работи по престъпления от омраза.  Само 

една организация работи с извършители на престъпления и техните семейства. Една от 

организациите е по-скоро подкрепяща ресурсно други организации, доставчици на услуги.   

Всички организации доставчици на услуги за жертвите на престъпления познават 

медиацията като практика, но отхвърлят като възможна прилагането на медиация „жертва – 

извършител“. Разпознават я като „опасна“ за своите клиенти и рискова от гледна точка на 

ретравмиране. Позицията варира от „не е морално там, където има насилие да се осъществява 

среща между страните“, до „следва да сме предпазливи. Много е вдъхновяващо да видиш 

възстановени отношения, но трябва много сериозна подготовка“. Прави впечатление, че само 

при две организации не се наблюдава този силно изявен скептицизъм: първата е организация, 

работеща по престъпления от омраза и отскоро запознала се с философията на ВП; втората 

организация е тази, работеща почти изцяло с извършители на престъпления.  

Всички интервюирани имат относителен опит с фамилни групови конференции, но 

по-скоро в модела, развил се като подкрепа и „решаване на един проблем, на една личност“
180

. 

Възприемат ФГК като изключително добър инструмент за работа в училищна и семейна среда. 

Отново съобщават трудност, свързана с рисковете от срещата между жертва и извършител.  

Една от организациите
181

 е прилагала квази-възстановителна практика в затворите 

(терапевтична общност, изградена изцяло на принципите на възстановителното правосъдие и 

прилагаща практики на ВП при възникване на конфликти между резидентите). Същата 

организация прилага Възстановителни конференции, ФГК и кръгов процес в периода 2010 – 

2013г., развивайки модел за Център за обществена подкрепа, изцяло базиран на философията 

на ВП. Подобен опит за прилагане на възстановителни практики в резидентна услуга съобщава 

и организацията, работеща изцяло с деца
182

. 

                                                
180 Цитатът е на респондент в изследването, основен носител на този модел в България.  

181 Работеща с извършители. 

182 Развива резидентни услуги от семеен тип. 
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При останалите организации не се споменава за възстановителна конференция или кръгов 

процес.   

Всички респонденти подчертават важността на обучението на прилагащите 

възстановителни практики, имайки предвид сложността, възникващите проблеми и 

страданието, което съпътства едно престъпление. На въпроси за методически указания, 

обучения, квалификация и подготовка на персонала, се регистрират следните отговори: 

методически указания от АСП – 3 /без да се уточнява тематика, специфика и т.н./; обучение с 

помощта на външни организации, специалисти и преподаватели  - 4; партньорство с 

международни организации – 4; разработване на проекти с обучителна насоченост по 

отношение на нови програми и интервенции – 3; методическа учебна година  в 

организацията – 1; собствено звено – отдел „Развитие на програми“ – 1. Повечето са имали 

вътрешни или външни обучения за споменатите две практики: медиация sui generis/в 

ортодоксален смисъл и ФГК по модела, целящ укрепване на фамилната структура и решаване 

на проблем на член от семейството, обикновено дете в риск.”
183

 и ФГК по модела, целящ 

укрепване на фамилната структура и решаване на проблем на член от семейството, 

обикновенно дете в риск.  

Случаите, по които работят организациите, постъпват най-често през държавни и 

общински институции и много по-рядко е налице самонасочване. Споменават се най-често: 

полиция, ОЗД, МКБППМН, ГДИН, ДПС, училища или самостоятелно потърсена помощ и 

закрила.  

При организацията, работеща с престъпления от омраза, нито един от потребителите на 

техните услуги не е стигнал до тях чрез държавни институции, макар че те провеждат 

множество обучения и кампании, свързани с престъпленията от омраза.  

Шестима от респондентите считат, че за да се въведе ВП е необходима законодателна 

промяна, именно поради мерките на закрила и на липсата на достъп до извършителите. Един от 

респондентите не е убеден, че е необходима такава промяна, защото смята, че цялата ситуация 

в България е твърде „невъзстановителна“
184

. Друг респондент смята, че е необходима 

минимална промяна и то свързана с достъпа на жертвите до информация за подобна 

възможност
185

.   

 

                                                
183 Цитат от респондент, отстояващ правилото „там където има насилие, не може да се прилага медиация“.  

184 Респондентът, представляващ организацията, която не работи директно с клиенти. 

185 Респондентът, представляващ организацията, работеща изцяло с правонарушители. 
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IV. ИЗВОДИ ОТ ТЕРЕННАТА РАБОТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Общият скрининг по ключови думи и обзорът на  интернет базирани източници на 

информация извеждат 55 организации, идентифицирани за по-нататъшно изследване
186

. 

Всички първоначално идентифицирани за продължаващо изследване организации са свързани 

с уязвими групи клиенти или с деца в риск и възрастни, преминаващи през кризисна житейска 

ситуация. Минимален брой от организациите посочват като конкретни целеви групи жертви на 

престъпления и/или извършители и техните семейства. Едновременно с това ориентираните 

към жертви на престъпления са с профил на целевите групи: домашно насилие или трафик на 

хора, или и двете, и деца в риск.  

Данните очертават следната първоначална картина:  

 В районите Враца и София има данни за прилагане на практики на ВП, свързани с 

наказателното производство, предимно в етапа на изпълнение на наказанието и/или детско 

и младежко правосъдие.  

 Всички данни за прилагане на практики на ВП в наказателното производство са свързани с 

НПО организации. Преобладаващият брой от организациите са регистрирани по ЗСУ или 

по тогава действащия Закон за социалното подпомагане
187

. 

 Липсват данни за прилагане в последните години. Повечето цитирани данни за практики на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство и в етапа на изпълнение на 

наказанието са за период най-малко от преди 5 години.  

 В район Стара Загора липсват данни за приложение на ВП в наказателното производство. 

Има съобщения за други сфери.  

 В повечето случаи държавните агенции на наказателното производство (затвори, 

пробационни служби, и свързаните с детско правосъдие - МКБППМН и пр.) участват като 

партньори, там където има практики на ВП. Обикновено ролята им е да насочват случаи 

към доставчици на възстановителни услуги.  

 И в трите района липсват данни за прилагане на практики на ВП от съдебните органи.  

 Липсват данни за прилагане на възстановителни практики от организации, подкрепящи 

жертви на престъпления, чиято дейност във връзка с наказателното производство се 

регулира от ЗПФКПП и ППЗПФКПП.  

                                                
186 Враца – 8, Стара Загора – 2, София - 45 

187 Една от организациите е прекратила лиценза си, след прекратяване на услугата. Друга продължава да предостаяв услуги в 

ЦОП за деца в риск и техните семейства, с ДДД. 
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 Данни за обучения и други ресурси за развитие на професионалния капацитет се намират 

във връзка с реализация на проекти на отделни организации и в трите района, до 2019г.
188

. 

Обученията са свързани с различни целеви групи и различни полета на приложение на ВП.   

 Най-активно развиван е капацитета на район Враца до 2016 г. Включени в обучения за ВП 

са агенции на наказателното правосъдие
189

 и местната общност
190

.  

 Най-слабо развиван е капацитета на район Стара Загора, съобразно данните на 

изследването, които за този регион са изключително оскъдни и непропорционално 

представени, спрямо район Враца например
191

. На този етап е трудно да се изясни или да се 

градят допускания за причините. Това обаче поставя въпроса относно възможността за 

достъп до услуги от страна на самонасочващи се клиенти и трети заинтересовани страни, 

независимо дали са практики на възстановителното правосъдие или други. 

 В район София има най-висока концентрация на организации с ресурси за развитие на 

възстановително правосъдие: реализирани проекти, обучения, изготвени описания на 

модели, наръчници за приложение на ВП в различни полета: социална работа, наказателно 

производство, детско правосъдие.  

 

Скрининг чрез идентификатора за установяване на изцяло възстановителни и 

потенциално възстановителни практики  

Установеният недостиг на актуална информация е предизвикателство, което оказва 

отражение на изследването в прилагането и на този изследователски инструмент.  От 

идентифицираните 55 организации само за 18 може да се направи заключение, че имат или 

могат да имат пряка или косвена връзка с наказателното производство и изпълнение на 

наказанието, разпределени както следва: Враца – 2, София – 14, Стара Загора – 2.  

Всички направени изводи от идентификатора следва да се интерпретират във връзка с 

горното. Важно е да се отбележи, че включените в изследването организации работят с широк 

                                                
188 В Стара Загора – Фондация „Лале“ е обучила няколко специалиста от Стара Загора; В София  ИСДП предоставя обучение 

на специалисти за прилагане на Възстановителни практики, но в образователна среда; Пи Еф България – обучени специалисти 

за прилагане на ВП в затвори и в наказателното производство при работа с деца и непълнолетни нарушители (2008, 2011г.). 

189 ДПС, МКБППМН, затвор Враца, Пробационна служба, доброволци от различни НПО организации 

190 Гражданска мрежа „Активна общност Враца“, развита от Пи Еф България, клон Враца, във връзка с предоставяната 

социална услуга ЦОП, насочена към деца с девиантно и делинквентно поведение и техните семейства (2010 – 2013г.). 

191 В София, разбираемо, има в количествено измерение по-голям набор от данни, с които стартира теренната работа. 
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кръг потребители, като част от тях могат (съобразно целите на услугите им) да бъдат и 

жертви
192

, техните семейства, деца в риск или извършители и техните семейства.  

Данните от идентификатора показват, че много висок брой организации акцентират в 

своите публични източници на информация за „нанесените вреди“, „подкрепа“, „лечение“ и 

„солидарност“, което обаче не корелира с „поемането на отговорност“, оценено с най-малка 

тежест по данните от публични източници на включените организации.
193

  Изключително 

впечатление прави и високият брой предлагащи решения. Последното е изцяло в противовес 

със засечените данни по оперативната ценност „отговорност“. Данните от идентификатора 

показват, че 14 от организациите предлагат решение, а 4 – не. Картината при отговорността е 

4 стимулиращи поемането на отговорност
194

 и 14 – не, като в нормативните ценности 

стойността е по-висока с 1 единица
195

. Това поставя въпроса за разбирането на 

професионалистите относно намирането на „решение на проблемите“ на техните клиенти и 

доколко и как потребителите на услуги участват в тези решения. Изглежда сякаш 

професионалната култура на преобладаващия брой организации, включени в изследването 

(предимно социални услуги по ЗСУ, работещи с жертви на домашно насилие, деца в риск, и 

минимален брой с различен профил), налага  възприемане на клиента/потребителя на 

услугата като някой, на когото „правим нещо“ (помагаме, съветваме, застъпваме се за него)“. 

Правим го „за него“, „на него“. Една експертна позиция спрямо клиента, която го поставя в 

подчинена или немощна позиция от гледна точка на знания и ресурси за справяне във връзка 

със собствените му проблеми.  

Към това можем да добавим данните от оперативната ценност „овластяване“ и „среща“. 

Едва за 5 организации има данни, че се стремят да стимулират среща между всички засегнати 

страни, но за 11 има записи (в техните публични данни) за ценностите и практиките им, които 

съдържат „овластяване“ на потребителите. Отново се поражда въпроса какво разбират 

професионалистите под „овластяване“ и как се стремят да го реализират, осигурявайки 

толкова малка възможност за среща  и формулиране на решения от самите засегнати страни.   

По обхват е видно, че организациите, които работят с жертви на престъпления и техните 

семейства, преобладават пред тези, работещи с извършители и техните семейства. Можем да 

                                                
192 Най-често това са деца-жертви на агресия в училище, в семейната среда, деца с отклоняващо се поведение, възрастни – 

жертви на домашно насилие, трафик на хора.  

193 Виж нормативна ценност „активна отговорност“, оперативни ценности „обезщетение“, „овластяване“ и принцип на ВП 

„нанесените вреди пораждат задължения“.  

194 Изразено в оперативна ценност „обезщетение“ 

195 Виж номративна ценност „активна отговорност“.  
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кажем също, че липсват данни за организация, чиято мисия е свързана с жертвите на 

престъпления, като общо понятие. Всички участващи организации, застъпници на жертвите 

на престъпления, работят по направления: или с жертви на домашно насилие, с жертви на 

трафик, или с двете. При организациите, работещи с правонарушители, подобна 

диференциация липсва. Едновременно с това, там има пълно съвпадение между работата с 

правонарушителите и тежестта върху работата с техните семейства
196

. Прилагането на 

идентификатора не показва наличие на „изцяло възстановителни практики“ по дименсии 

„ценности“, „принципи“ и обхват на ВП в нито един от целевите райони
197

 към момента. Има 

история на прилагане на медиация жертва-извършител и Възстановителна конференция (ФГК 

-  новозеландски модел) за гр. Враца
198

.  

Информация за „почти възстановителни“ практики към момента не се намира. Прилагане 

в миналото се открива на „конфериране без жертва“ в гр. Враца
199

 и гр. София; 

възстановителна общност в затвор София (2003 – 2005г.) и затвор Враца
200

 (2008 – 2016г.) и 

медиация жертва-извършител в гр. Враца (2019 – 2013г.) по въпроси на детското правосъдие. 

Други данни липсват в интернет базираните източници, касаещи идентифицираните 

организации. Данни за други мерки от това ниво също липсват (директна компенсация на 

жертва от извършител, например).  

На този етап, и само по данни от информационни източници, базирани в интернет, трудно 

могат да се отграничат практиките, попадащи в рубриката „частично възстановителни“ от 

тези на „потенциално възстановителните“.  

 

Обзорът от данните на интервютата очертава няколко критични точки към разбирането 

за прилагане на ВП и дава по-ясно обяснение на данните, получени чрез предхоните два 

инструмента:  

 Възприема се, че ВП е приложимо в леки случи, предимно при деца;  

                                                
196 ИСДП в ЦОП, прилагащи услуги, базирани на възстановителни практики; Фондация „Лале“, при прилагане на ФГК в 

случаи с деца в кризисна ситуация или конфликт със закона; Пи Еф България – ЦОП „Общност в грижа“ за деца с девиантно и 

делинквентно поведение и техните семейства.  

197 В исторически план, изцяло възстановителни практики и квазивъзстановителни практики са били прилагани в район Враца. 

Квазивъзстановителни практики са прилагани и в район София.   

198 За гр. Враца, ЦОП на НПО.   

199 ФГК за помирение между извършител и неговото семейство, 2005 г. 

200 Възстановителната общност е базирана изцяло на принципите и философията на ВП, в това число и решаването на 

проблеми, свързани с конфликти между резидентите и дистанциране на общностната култура от затворническата субкултура. 
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 В тежки случаи респондентите го възприемат за твърде рисково, за да го прилагат, 

зачитайки и риска от нарушаване на поверителността, ако жертвата е под закрила;  

 Единствените случаи, в които на ВП не се гледа с подозрение, са при организации, които 

или нямат пряк досег с клиенти – жертви на престъплени, или работят с извършители, или 

отскоро познават философията на ВП. Едновременно с това същите респонденти са и част 

от по-широка международна мрежа
201

; 

 Всички участващи респонденти посочват, че са имали обучение по ВП през годините, 

основно по проекти или в собствените им вътрешни центрове за обучение.  

Изглежда вероятно нагласите към ВП да се определят от силната идентификация на 

професионалистите със страданието на своите клиенти, както и от наличната професионална 

подготовка
202

.   

Проведените интервюта потвърждават картината от скрининга на публично достъпни 

източници на информация, като го дообогатяват с попълването на данни относно ценности, 

източници на познание за ВП, обхват на целевите групи, с които работят професионалистите и 

причините за тяхното ограничаване.  

Очертава се негативна нагласа с професионална аргументация, свързана с безопасността и 

сигурността на жертвите и изцяло „невъзстановителна среда“, в която развиването на практики 

на ВП се очаква да бъде нормативно уредено.   

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА 

ВП ПО ЦЕЛЕВИ РАЙОНИ И ПОТЕНЦИАЛА Й ЗА РАЗВИТИЕ 

В първоначалния скрининг Враца е регион с квази-възстановителна практика в затвор 

Враца и възстановителни практики в областта на детското правосъдие. Институциите, които са 

пряко свързани с изпълнение на наказанието, налагането на възпитателни мерки и мерки по 

закрила са участвали, чрез активно насочване и проследяването на случаите.  

Преминаването през различни изследователски инструменти показва следното изменение 

от първоначалното картографиране:  

 Към днешна дата не се открива прилагане на практики на възстановителното правосъдие и 

квази-възстановителни практики в затвора Враца, установени в първоначалния скриининг; 

                                                
201 Всеки един в интервютата го споменава и като източник на познание за ВП, и като ресурс за обучение и насоки при 

прилагането. 

202 Работа със специфични групи жертви на престъпления (домашно насилие и трафик) и по-малко или минимално познаване 

на възможностите на ВП.  
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 Прилагат се инцидентно, с неясен възстановителен резултат
203

 ФГК и медиирани срещи 

между родители в развод от доставчици на социални услуги с ДДД;  

 Липсват данни за прилагане на ВП от съдебни органи; 

 Липсват данни за прилагане от агенции по наказателно правосъдие (полиция, детско 

правосъдие, затвори). 

 

За регион Стара Загора, изменението в динамиката е в обратна посока.  

 От липса на данни за каквото и да било прилагане на практики на възстановителното 

правосъдие в наказателното производство, в интервюто с респондент от ЦОП с ДДД, се 

очертава опит в работата с извършители, развитие на професионалния капацитет по посока 

медиация, но и формиране на предпазливост в професионалната позиция по отношение на 

осъществяване на практики на ВП в наказателното правосъдие.  

 Липсват данни за прилагане на ВП от съдебни органи.  

 Липсват данни за прилагане на ВП от агенции по наказателно правосъдие (затвори, детско 

правосъдие). 

 

За регион София се наблюдава сходен процес в динамиата на развитие като в район Враца.  

 Исторически погледнато, има отдавнашен опит в прилагането на квази-възстановителна 

практика в затвор София.  

 Съществува по-устойчива практика за прилагане на ФГК, но предимно от доставчици на 

социални услуги, насочени към деца в риск, с неясно приложение по отношение на детското 

правосъдие и наказателното правосъдие. Липсват данни за други практики на 

възстановителното правосъдие.  

 В район София се появява и ново поле за работа с престъпления от омраза, в лицето на нов 

доставчик на услуги в това поле.  

 Липсват данни за прилагане на ВП от съдебни органи.  

 Липсват данни за прилагане на ВП от агенции по наказателно паровсъдие (затвори, детско 

правосъдие, полиция). 

Може да се каже, че състоянието на инфраструктурата на услугите на 

възстановителното правосъдие (доколкото ги е имало в целевите райони) към настоящия 

момент е неудовлетворително. Повечето от доставчиците са реализирали и развили услугите 

си по проекти. След приключването на проекта услугите просъществуват съвсем кратко време. 

                                                
203 По данни на респондента в интервюто. 
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Очевидна е връзката на липса на финансиране и прекратяване на услугите
204

. На този фон прави 

впечатление и дисбаланса при предоставянето на услуги за жертви на престъпление и 

извършители на престъпления. И в трите целеви района се предоставят социални услуги за 

жертви на трафик и жертви на домашно насилие. Във всеки един от случаите това са дейности с 

ДДД. Съществуват и услуги без ДДД към същата целева група. Това е и по-голямата част от 

респондентите в настоящото изследване, върху чийто отговори се очертава и картината на 

нагласите към ВП и неговите практики.   

От гледна точка на едно по-общо, абстрактно познаване на ВП се отбелязва завишено 

разбиране на ВП. Няма респондент, който да не отбелязва, че познава ВП или поне една негова 

практика, като най-силно разпознаваеми са медиацията жертва-извършител и ФГК в модела, 

прилаган предимно за укрепване на фамилната система.  

Сред респондентите липсва представител на орагнизация за подкрепа на жертвите, 

работеща съобразно ЗПФКПП и ППЗПФКПП. 

Позитивни нагласи се демонстрират единствено към прилагане на практики на ВП към 

леки престъпления и във всички случаи при престъпления, извършени от деца.  

В обобщение следва да се каже, че инфраструктурата от гледна точка на 

материално-технически комплекси не разполага с услуги на възстановителното правосъдие в 

нито един от регионите, които да могат да се определят като „изцяло възстановителни“ или 

„базисно възстановителни“ по континуума на възстановителните практики. В миналото са 

съществували услуги в София и Враца, които днес са редуцирани до единични практики в 

рамките на случаи и се възприемат като подход за възстановяване на една от страните.  

Подобна е картината и при услугите, които можем да позиционираме като „частично 

възстановителни“ или квази-възстановителни. Макар, че тук възможностите  са най-големи, 

можем да кажем, че се намират следи само при пет организации: една - работеща с 

извършители и техните семейства; една - работеща в областта на детското правосъдие; една - 

работеща в областта на социалните услуги, носител на най-разпространения в страната модел 

на прилагане на ФГК; една - работеща с престъпления от омраза
205

; една - доставчик на 

резидентна социална услуга.  

Първата организация има клонове на дейността си в София, Враца и Стара Загора, но в 

момента не предлага услуга, има ясно описан модел за изграждане на възстановителна общност 

                                                
204 По данни на респондент, участващ в дълбинното изследване, услуга на възстановителното праовъсъдие е кандидатствала за 

ДДД (с лиценз от АСП), но не е била разпозната от местната власт като значима за нуждите на общината. Организацията е 

единствената, която работи с извършители на престъпления и техните семейства в настоящото изследване. 

205 За които към момента липсва специфична диференциация от страна на законодателя в НК.  
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в затвор; втората има дейност в София и регистрирана социална услуга ЦОП, с ДДД, третата е с 

национално покритие, не е доставчик на услуги, но обучава и предоставя ресурси на 

организаци, доставчици на услуги и една от програмите й е свързана с обучение по ФГК, 

насочени към „решаване на един проблем, на една личност“. Четвъртата организация 

разработва в момента ЦОП, има обучени представители, международна мрежа с практика в 

областта на ВП и престъпления от омраза; петата организация е обучавана в прилагането на 

възстановителни практики, интегрирала ги е в резидентната услуга за деца.  

В „частично възстановителните услуги“ се очертава едно поле, което до момента не бе 

коментирано, тъй като остана „невидимо“ в първата фаза на изследването и идентифицирането 

по ключови думи. Това е зоната на услуги, предоставяни от агенции на наказателното 

правосъдие, по смисъла на Препоръка СМ/Rec(2018)8
206

: затвори, детско правосъдие 

(възприемано съобразно нашето законодателство като поле на действие в МКБППМН), 

пробация и услугите за жертви на престъпления, работещи съобразно ЗПФКПП и 

ППЗПФКПП). С разгръщането на целия инструментариум на изследването може да се обобщи, 

че дейности във всяка една от агенциите имат елементи на ВП и могат да бъдат подпомогнати 

за тяхното разгръщане и развитие в един изцяло възстановителен дух. Примери за това са 

дейности по реинтеграцията на извършители на престъпления, компенсацията на жертвите на 

престъпления от страна на държавата, част от налаганите възпитателни мерки от ЗБППМН. 

Засега по-скоро можем да ги определим като еквиваленти на квази-възстановителни програми, 

тъй като не се мислят и описват през философията на ВП, макар резултатите от тяхната дейност 

да са частично възстановителни.  

Извън споменатите пет организации и агенциите по наказателно правосъдие към момента 

изследователят не може да постави в тази част на континуума на ВП, останалите 13 

организации, определени в изследването за прилагане на идентификатора. Причината за това е, 

че макар да  преобладават услуги, които биха могли да се поставят в предходното определение 

- „частично възстановителни“, е установената негативна нагласа на професионалистите към 

практиките на ВП, възпрепятстваща постигането на възстановителен резултат, независимо от 

кой порядък е: частично, базисно или изцяло възстановителен. Посочените 13 услуги имат 

профил, който директно или индиректно ги свързва с наказателното производството и 

изпълнението на наказанието, от една страна. От друга, целите на предоставяните услуги са 

подобряване качеството на живот на клиентите и тяхното благополучие, което по смисъла на 

                                                
206 Тук в препоръката се включва и полиция, която обаче остава извън настоящото изследване. 
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ВП означава посрещане на потребностите и поправяне на стореното от престъплението. 

Моделите на работа предполагат грижа, подкрепа, терапия, консултиране, в които липсва 

достатъчно пространство за активно участие и поемане на отговорност от страна на клиента
207

. 

Нещо повече, откриват се следи в някои крайни позиции на професионалистите, които могат да 

предположат и възпиране от поемане на път към практики на ВП.  

Въпросът за нагласите на професионалистите, работещи с доставчиците на услуги се 

оказва ключов за потенциала на една практика и нейното придвижване напред по континуума.  

Инфраструктурата, от гледна точка на „публично достъпни описания на програми на 

възстановителното правосъдие, изследвания на модели и практики“, разполага с набор от 

наръчници и модели за приложение в сферата на изпълнение на наказанието, детско 

правосъдие и обученията, резултати от проекти. Съществуват и ресурси в местните общности, 

които не се използват, напр. обучени фасилитатори (Враца и София).  

Всички доставчици на възстановителни услуги в миналото и тези, които сега прилагат и 

развиват практики, базирани на ценностите на възстановителното правосъдие са  НПО-и. 

Съдебната власт не прилага практики на ВП. Агенциите по наказателно правосъдие имат 

потенциал да бъдат развити като квази-възстановителни, а в някои случаи (затвори, пробация 

МКБППМН), в част от дейностите им да се предоставят и изцяло възстановителни практики.  

В миналото и сега техният опит се изразява основно в насочване към възстановителни услуги, 

доколкото ги е имало и има.  

В заключение следва да се каже, че развитието на инфраструктурата на практики на ВП, в 

миналото и сега, се дължи на иновации и убеждения, идващи от професионалисти от НПО-и. 

Това създава липса на устойчивост, но и възможност за пилотиране и експериментиране на 

нови подходи. Има „скрит“ ресурс в множеството професионалисти, обучавани по проекти 

през годините, като най-ранната следа за това е от 2003г. Един дълъг период, в който 

професионалисти както от местните общности, така и от държавните агенции са били 

включвани в обхавата на програмите. Някои от последните са били и част от проекти, 

реализирани на техен терен. Днес услугите по възстановително правосъдие, парадоксално 

наглед, са по-малко отколкото в миналото. Установените дотук причини са липса на политики 

за тяхното развитие и финансиране, по подобие на държавната политика за развитие на 

социални услуги в общностите, към общините. Изкушаващо е да се допусне, че именно 

последното води до изтегляне на възстановителните практики от терена на Враца, например. 

                                                
207 Поне според данните, снети от идентификатора и проведените интервюта.  
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Това поставя въпроса за визията на законодателя относно разпоредителите на средства за 

доставчиците на социални услуги и доставчиците на услуги за възстановително правосъдие. 

Следва ли да се разделят или следва да бъдат възприемани като част от услугите, реализирани в 

общностите, съобразно потребностите на потребителите?  

Подобен голям въпрос в края на изследването е въпросът за нагласите и подготовката на 

професионалистите, работещи с жертви, извършители и техните семейства и общности Докато 

подпомагащите жертви на престъпления имат негативна нагласа към ВП, достъпа на техните 

клиенти до услуги на ВП ще бъде силно ограничен, независимо дали те имат подобна 

потребност и готовност, или не. 
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- ГЛАВА ВТОРА - 

   

 

 

 

РАЗВИТИЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 

КАПАЦИТЕТ 
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РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕЛЕВИ 

ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО: 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  
 

Звездица Асенова-Ковачева,  
основен обучител в проект „Насърчаване развитието на практики 
на възстановително правосъдие в наказателното производство“ 

 
 
 

Резюме: Анализът представя гледната точка на автора относно възможности за развитие 

на професионалния капацитет на специалистите, насочващи и прилагащи възстановителни 

практики в наказателното производство. Направен е преглед на международни 

регулативни документи, даващи рамка за въвеждащи и надграждащи обучения по 

възстановително правосъдие.  Изведена е същността на компетентностния подход 

като основа за разработване на обучителни програми в смисъла на професионализиране 

на дейността на специалистите и фасилитаторите на възстановителни практики, 

както и възможните подходи в обучението по възстановително правосъдие  през 

принципите и методите за обучение на възрастни. Представено е съдържанието на 

обучителната програма, разработена в рамките на Дейност 3 по проекта, аспектите 

на обучителния процес в трите целеви региона, приложената методология на 

обучение в съответствие с принципите и ценностите на възстановителната 

философия. Анализът формулира основни изводи и препоръки относно 

професионалния капацитет на специалисти за развитие на практики на 

възстановителното правосъдие в наказателното производство.  

 

Ключови думи: професионален капацитет, рамка на компетенциите, възстановително 

правосъдие, наказателно производство, обучително съдържание и програма, обучителен 

процес, група и групов процес, методи за обучение, инструменти за оценка. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Темпът на разпространение и прилагане на практики на възстановителното правосъдие 

бележи значителен растеж не само в областта на наказателното правосъдие, но и в други 

области на човешките взаимоотношения - от случаи на конфликт между двама души до 

по-широки общности. Поради тази причина, както и поради доказаните чрез редица 

изследвания ползи от прилагането на възстановителни практики, се изисква повишено ниво на 

информираност и разбиране на възстановителното правосъдие, на неговите ценности, 

принципи и възможности. От друга страна, повишаването на  капацитета на специалистите в 

правосъдието по темата - от процеса на установяване и разследване на престъплението, до 

изпълнение на наказанието и последващата реинтеграция на извършителя, е определящо за 

прилагането на възстановителни практики на всеки един етап от наказателния процес.  

Ключовите изводи в резултат на емпиричното социологическо изследване по проекта
1
 

обхващат препоръки, насочени към повишаване информираността сред практикуващите 

юристи, а също и към развитие на възстановително мислене и широк дискусионен фокус сред 

професионалната общност, относно разбирането на възстановителното правосъдие като 

„помощен инструмент“
2
 на цялата правосъдна дейност. 

Настоящата част от  изследването е опит да се обобщят възможните подходи за обучение 

на специалистите за развитие и прилагане на възстановителни практики в наказателното 

производство, като изводите в нея се базират на проведените обучения на професионалисти от 

целевите региони София, Враца и Стара Загора. Тя извежда становища и препоръки, които имат 

амбициозната задача да допринесат за изграждане на една цялостна рамка на системно ниво за 

развитие на професионалния капацитет на специалистите, занимаващи се с възстановително 

правосъдие в наказателното производство.  

 

 

 

 

                                                
1 Виж глава I.  

2 Цитат от участник в изследването. 
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II. КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Компетентностният модел е специфичен професионален подход, определящ  уменията, 

знанията и поведенческите изисквания, които позволяват на специалистите да изпълняват 

успешно професионалните си задачи.
3
 Моделът стои в основата на разбирането за това как да 

се конструират и ситуират различни дейности, целящи повишаване капацитета на специалисти 

за развитие на практики на възстановително правосъдие. Представлява рамка на общи и 

специфични компетенции,  която дефинира ясен набор от знания, умения, нагласи и ценности, 

така че да се гарантира високо качество на извършваната професионална дейност според 

спецификата на функциите, които ще изпълнява конкретният специалист.  

Професионалната компетентност е комбинация от научни познания, практически 

умения и нагласи (отношения), които позволяват на специалиста да извършва своите задачи 

или дейности успешно в определен контекст. От друга страна, компетентността е стандарт за 

стойност, според който специалистът може да прилага своите способности в съответствие с 

регулаторни механизми и насоки, така че да бъде в интерес на процеса, да гарантира нуждите 

и интересите на участниците, техните права. 

Прилагането на компетентностния модел за развитие на професионалния капацитет на 

специалистите по възстановително правосъдие включва няколко компонента, чиято цел е 

свързване на теорията с практиката, на познанието с „моженето и правенето“. 

Основният компонент е обучение на специалистите в няколко етапа: въвеждащо, 

надграждащо, специфично или допълващо. Съществен компонент от процеса на 

професионално развитие е супервизията на практикуващи специалисти, която дава 

възможност за саморефлексия над собствената практика, осмисляне на възможностите и 

предизвикателствата. Третият компонент касае оценка на резултатите и ефектите за 

участващите във възстановителни практики, което най-общо се свежда до резултатите 

от професионалната дейност на специалистите в този контекст. Всеки от компонентите 

може да се реализира самостоятелно, но цялостно развитие на професионалните 

способности за прилагане на възстановителни практики може да има, ако специалистите 

получават периодични обучения, супервизии и оценка, както от своите мениджъри, така и 

от потребителите на възстановителни практики. 

                                                
3 https://www.itcilo.org/design 

https://www.itcilo.org/design
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III. МЕЖДУНАРОДНА РЕГУЛАЦИЯ НА  

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРИДОБИВАНЕТО ИМ 

Редица международни и европейски инструменти през последните две десетилетия 

допринесоха за нормативно регулиране на възстановителното правосъдие в държавите по света, 

но също така и очертаха рамката на професионалните компетенции и придобиването им от 

специалистите, относно познаване и прилагане на възстановителното правосъдие.  

Както  вече бе посочено, през 2020 г. ООН представи второ преработено издание на 

Наръчник по програмите за възстановително правосъдие, който е предназначен да се 

използва като справочен документ, както и като инструмент за обучение от всички 

професионалисти, работещи в наказателното правосъдие. Наръчникът определя стратегически 

подход, насочен към формулиране на национални стратегии и политики за развитие на 

възстановителното правосъдие и насърчаването на култура, благоприятна за използването на 

възстановителното правосъдие сред правоприлагащите, съдебните и социалните власти, както 

и местните общности.
4

 Наръчникът задава рамка на компетенциите за прилагане на 

възстановително правосъдие на действащите лица в правните системи: политици, 

професионалисти в наказателното правосъдие, неправителствени организации, прилагащи 

възстановителни практики, медии, членове на общността. Наръчникът засяга стандарти за 

подбор, обучение, оценка и супервизия на фасилитатори на възстановителни практики. 

Обръща внимание на стратегии за наблюдение и оценка на практиките, което е част от 

цялостната професионална подготовка на участващите в процеса. 

Директива 2012/29/ЕС
5
 за жертвите на престъпления ориентира възстановителното 

правосъдие към жертвите и аргументира различни права на жертвите на престъпления, 

включително и право на информиране за наличните услуги за възстановителното правосъдие 

(чл. 4), както и право на гаранции в контекста на услугите за възстановително правосъдие (чл. 

12). Директивата призовава да се насърчат инициативи, които дават възможност на 

предоставящите услуги за защита на жертвите и услуги за възстановително правосъдие, да 

получават адекватно обучение до ниво, подходящо за контактите им с жертвите, да спазват 

професионални стандарти, гарантиращи, че тези услуги се предоставят безпристрастно, с 

уважение и професионализъм (чл. 25). От решаващо значение е сътрудничеството и 

                                                
4 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/2001146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029 

 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/2001146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029


Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 155 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

координацията между професионалистите (чл. 26) за насърчаване на обмена на добри 

практики в подкрепа на жертвите на престъпления. Публикуваното от Европейския форум за 

възстановително правосъдие Практическо ръководство за услуги за възстановително 

правосъдие: Директивата за жертвите, предизвикателства и възможности за 

възстановителното правосъдие“ (2016г.) предлага конкретна рамка на обучение, състояща се 

от 4 модула, чрез която практикуващите ще развият необходими компетенции по 

възстановително правосъдие. Тези компетенции са от решаващо значение за защита на 

жертвите на престъпления от по-нататъшна виктимизация. Развитието на професионалния 

капацитет е налице на различни нива: практикуващите трябва да бъдат обучени да помагат на 

жертвите на престъпления, както и да повишават осведомеността относно възстановителното 

правосъдие. Поради това обучителната рамка предлага въвеждащи модули за запознаване и 

повишаване на осведомеността относно теориите, принципите и практиките на 

възстановителното правосъдие, за да могат професионалистите по-добре да информират 

жертвите за тези възможности; да повлияят на нагласите и да привлекат доверието на тези 

професионалисти към възстановителното правосъдие. Надграждащите модули служат за 

действително развитие на знания и умения на практикуващите възстановително правосъдие, 

както и за изграждането на нагласи и механизми за сътрудничество. 

В контекста на Директива 2012/29/ЕС, предложената обучителна рамка по 

възстановително правосъдие включва различни професионални групи, работещи с жертви на 

престъпления:  професионалисти от органите на наказателното правосъдие, други 

професионалисти, които може да имат първи контакт с жертви на престъпления, 

професионални групи, работещи по възстановяване на жертвите.  

Препоръка CM/Rec(2018)8 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към 

държавите-членки относно възстановителното правосъдие по наказателни дела призовава за 

достъп до възстановителното правосъдие за всички случаи и на всички етапи от 

наказателното производство и за насърчаване на възстановителна култура в системата на 

наказателното правосъдие. Препоръката предлага набор от стъпки за обучение на 

специалистите по възстановително правосъдие. Призовава за прилагане на стандарти за 

компетентност и етични правила, както и процедури за подбор, обучение, подкрепа и оценка 

на фасилитатори. Самите обучения по възстановително правосъдие следва да се контролират 

от компетентен орган, за да се гарантира, че стандартите се спазват и че възстановителните 

практики се прилагат безопасно и ефективно. Фасилитаторите трябва да преминат 
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първоначално обучение преди предоставянето на възстановително правосъдие, както и текущо 

обучение по предоставяне на практиките. То трябва да им осигури високо ниво на 

компетентност, като се вземат предвид уменията за разрешаване на конфликти, специфичните 

изисквания за работа с жертви, правонарушители и уязвими лица и основни познания за 

наказателноправната система. Професионалистите в областта на наказателното правосъдие, 

които препращат дела към възстановително правосъдие, също трябва да бъдат съответно 

обучени. Фасилитаторите трябва да имат опит и да преминат надграждащо обучение „преди да 

предоставят възстановително правосъдие в чувствителни, сложни или сериозни случаи“. 

Мениджърите на фасилитаторите трябва да преминат обучение за наблюдение на случаи и 

управление на услуги за възстановително правосъдие. 

В обобщение може да се каже, че обучението на специалистите по възстановително 

правосъдие изисква цялостна регулаторна рамка на национално ниво, която да развие 

компетенции на професионалистите на няколко равнища: 

- които насочват към практики на възстановително правосъдие; 

- които прилагат практиките и фасилитират процеса (фасилитатори по 

възстановително правосъдие); 

- които обучават по възстановително правосъдие (обучители); 

- мениджъри в полето на прилагане на практиките. 

 

IV. ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 

В ученето, разбирането и прилагането на практиките на възстановителното правосъдие 

едно от предизвикателствата, касаещи професионалния капацитет на специалистите се свежда 

до следните въпроси:  

Какви професионални компетенции - общи и специфични - в сферата на 

възстановителното правосъдие трябва да притежават професионалистите?  

Какви са обучителните подходи по възстановително правосъдие?  

Кои са ключовите теми?  

Как полученото знание се интегрира в практиката? 

Вероятно съществуват различни подходи за обучение по възстановително правосъдие, 

които са изследвани и анализирани, така че да могат да ориентират придобиването на 

компетенции по темата, базирани на възстановителните ценности и принципи и прилагането 

им.  
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Редица автори посочват, че традиционните педагогически подходи не са подходящи за 

обучение по възстановително правосъдие, защото те предпоставят позицията на доминиране и 

власт в педагогическия контекст, а именно тази позиция противоречи на основните принципи 

на възстановителния процес.  

Една от ключовите концепции на възстановителното правосъдие е „концепцията на 

преобразяването“
6
 или - не просто да поправя, но и да преобразява, да трансформира – 

индивидите, взаимоотношенията и структурите. Именно, изхождайки от парадигмата за 

трансформирането, обучението на професионалистите от различни области в разбиране и 

прилагане на възстановително правосъдие е насочено към използване на 

„трансформиращи“ подходи, които по същество означават следното:  

 Интегриране на теория и практика, посредством осмисляне на теоретичното 

съдържание чрез практикуване на възстановително мислене, съждения, въпроси и др., 

във всеки етап на обучителния процес.   

 Създаване на сигурно и защитено пространство за общуване и свързване между 

участниците. 

 Споделяне на отговорността за постигнатите резултати в обучението. 

 Оценяване на перспективата и опита на всеки участник, споделяне на неговите 

преживявания. 

 Конструиране на учебното съдържание през принципите и методите за обучение на 

възрастни (Цикъл на Колб, модели на учене според Фелдър и Силвърман; модел Конус 

на опита, описан от Едгар Дейл и доразвит по-късно като т.нар. Пирамида на 

ученето).  

Обучаемите са активни участници и осъществяват ученето чрез опита и преживяването. 

Обучителят води процеса на учене, като не заема позицията на власт, а улеснява и подпомага 

дейностите и дискусиите на обучаемите, създава среда на взаимно уважение и изслушване, 

провокира и стимулира към споделяне, свободна дискусия и изказване на лично мнение. 

                                                
6  Ван Нес, Д.  Презентация на конференция “Помирително правосъдие в България – Ролята на общността във 

възстановяването на всички, засегнати от престъплението и затвора”, 11.11.2015 г., София. 

https://pfbulgaria.org/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B

D%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE 

 

https://pfbulgaria.org/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE
https://pfbulgaria.org/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE
https://pfbulgaria.org/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE
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Организацията на обучителния процес разчита на взаимодействието, на връзката между 

обучители и обучаеми, на тяхното активно участие. То включва взаимоотношения на 

равнопоставено участие в процеса, в който и двете страни съвместно търсят решения и 

експериментират. Активното участие на обучаемите се случва през: 

- предварителна оценка на техните нужди, компетенции и очаквания; 

- разработване на обучително съдържание и програма за представянето му; 

- договаряне на програмата за обучение с участниците и насочването и към специфичните 

нужди и очаквания; 

- реализиране на програмата, основни методи и техники, роли на обучителя; 

- стимулиране на участието чрез използване на методи за обучение, които дават 

възможност на  участниците да проучват/изследват; да дискутират и рефлексират 

помежду си, да търсят отговори; да прилагат на практика новото знание в практически 

казуси; да произвеждат продукти; 

- използване на опита на групата за подкрепа на индивидуалното учене. 

Обучението на професионалисти по прилагане на възстановителните принципи и 

ценности на практика означава следното: участниците са отговорни за своите преживявания в 

обучителния процес в зависимост от тяхната зрялост и образование. Тази динамика на 

собствена отговорност е точно това, което теоретиците и практиците на възстановителното 

правосъдие се надяват да постигнат в по-широк контекст
7
. 

Трансформиращите подходи в обучението по възстановително правосъдие в най-голяма 

степен дават възможност за реализиране и осмисляне на процеса на взаимодействие между 

участниците, основан на равнопоставеност, взаимно споделяне на перспективата и опита, 

поемане на отговорност. Трансформирането като концепция намира израз в развитие на 

възстановително мислене у обучаемите, което означава трансформиране на нагласи и 

отношения от парадигмата за наказание на правонарушителите към парадигмата, 

основана на възстановителните принципи и ценности.  

 

                                                
7 Gilbert, M. J,  Schiff, M. & Cunliffe R. H.  Teaching restorative justice: developing a restorative andragogy for face-to-face, online 

and hybrid course modalities, Contemporary Justice Review, 2013, Issue I (2013), Published online: 08 Mar 2013  
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V. ОБУЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОГРАМА 

Структурирането на обучителното съдържание по възстановително правосъдие за 

практикуващи специалисти в наказателното производство по Проект “Насърчаване 

въвеждането на възстановителни практики в наказателното производство” взе предвид 

установените потребности и проблемни зони в проведеното емпирично изследване в рамките 

на проекта в периода март-май, 2022 г.:  

 Значителна част - от около 80% от участващите в изследването, представители на 

правосъдната система (прокурори, съдии, служби и структури по изпълнение на 

наказанията), на социални услуги, общини, обучаващи институции и медии знаят какво 

е възстановително правосъдие и определят необходимост от въвеждането му в 

наказателното производство, 60% от тях познават възможностите му.  

 Познаването на ВП е на абстрактно ниво, без конкретика относно практиките и 

възможностите му. Повече от участниците нямат разбиране относно приложимостта му 

в конкретни етапи на производството.  

 Доминира мнение, че за въвеждане на възстановителни практики в наказателното 

производство е необходима нормативна регулация (90%) и обучени професионалисти. 

Широкото обществено информиране също е от значение за разпространение на 

възстановителни практики. 

 Специалистите и организациите имат експертиза и прилагат възстановителни практики 

тогава, когато са ангажирани с възстановителната идея на лично ниво: като познание, 

специфични умения, нагласи и поведение. 

Разработената обучителна програма съобрази насоките за обучение по възстановително 

правосъдие (виж по-горе раздел III) и осигури възможност за познание, осмисляне и 

рефлективна практика на участниците върху възможностите на възстановителното правосъдие.  

Темата на обучение зададе обща и въвеждаща рамка относно основни възстановителни 

практики и стандарти за прилагането им в наказателното производство. 

Целта на обучението бе повишаване на познанието, развитие и осмисляне на 

възможностите на възстановителните практики и тяхното прилагане в хода на наказателния 

процес. В допълнение, обучението има за цел да насърчи комуникацията относно ползите от 

възстановителното правосъдие сред професионална общност, включваща широк кръг от 
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специалисти, които имат досег с наказателното производство:  юристи - съдии, адвокати, 

прокурори, социални работници, полиция, както и персонал в затворите и пробацията, 

медийни експерти. 

Очакваните резултати бяха ориентирани към възможността на всеки от участниците да  

допринесе със себе си различни нива на знания и опит по възстановително правосъдие. За да се 

постигне очакваното ниво бе следван структуриран модел на учебна програма с комбинация от 

учебни материали, методи и инструменти, подчинени на общата концепция по темата. 

Обучителното съдържание включи въвеждащо ниво на знания и умения, както и 

формиране на нагласи в 3 основни модула, разположени в 8 обучителни сесии по 90 минути 

всяка:  

A. Философия на възстановителното правосъдие (4 учебни часа): 

- въведение в концепцията; 

- какво е и какво не е възстановително правосъдие; 

- ключови идеи и дефиниции за възстановително правосъдие;  

- основни елементи/концепции на възстановителното правосъдие; 

- принципи и ценности. 

B. Практики на възстановителното правосъдие (8 учебни часа): 

- въведение в основните възстановителни практики; 

- история на възстановителните практики; 

- фази на възстановителния процес; 

- медиация жертва-извършител; 

- възстановителни конференции; 

- възстановителни кръгове; 

- континуум на възстановителните практики. 

C. Възстановителни практики в наказателното производство (4 учебни часа): 

- предизвикателства и възможности; 

- модели за въвеждане в различни правни контексти; 

-  международни правни инструменти и  национално законодателство. 

 

VI. ГРУПОВИЯТ ПРОЦЕС КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО МИСЛЕНЕ 

Групата като обучителен конструкт е среда за взаимно учене, естествен формат за 

професионално развитие, за споделяне и надграждане на знания и опит. Взаимодействието 

между членовете на групата допринася за развитие на нови знания и практикуване на умения, 

за промяна на нагласи и отношения на отделния специалист. Интерактивният модел на 

обучение позволява интегриране на знания и опит, придобити в различни контексти, развитие 
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на общ език и знания, откритост относно целите и мотивите на всички участващи. Взаимното 

учене в група на специалисти от различни области е особено предизвикателство от 

междукултурна гледна точка, защото взаимодействието между участниците се основава на 

образователни и културни измерения, които пораждат ново познание, стилове на мислене, 

нагласи, обмен на идеи и  практики, междуличностни умения. За да може групата да даде 

възможност за насърчаване и развитие на възстановително мислене важно значение има 

конструирането й в кръг и прилагане на кръгов процес.  

Динамиката на кръговия процес, в частност, както и на груповия процес, в цялост, тяхното 

наблюдение и анализ е съпътстваща задача на обучителите. Управлението на процеса изисква 

владеене на необходимата информация, умения за фасилитиране, умение да се следи 

динамиката и взаимоотношенията между участниците, да се анализират с оглед реализиране на 

обучителните цели. Ключов фактор за «случване» на трансформиращ процес в обучението е 

нивото на взаимодействие между участниците или т.нар. групова кохезия. Груповата кохезия е 

социален процес, който тласка членовете да си взаимодействат по-близо един до друг и 

отразява степента, в която те имат силна социална връзка, ангажираност със задачи и групова 

принадлежност.
8
 Обучителите имат за задача да развиват груповата сплотеност, за да насърчат 

активността и потенциала на всеки участник в обучението. В смисъла на казаното, важно е при 

провеждане на обучителния процес, обучителите да прилагат тези методи, които: 

- стимулират активността на участниците (преживявания, чувства, мисли, поведение) 

и водят до персонализиране на знанието; 

- доближават ученето до естествените процеси на учене??? при хората чрез 

моделиране и практикуване на умения;  

- толерират ценността и уникалността на всеки участник в групата, като стимулират 

личната  ангажираност. 

Както бе отбелязано по-горе, кръговете се определят като най-разпространения метод и 

форма за обучение по възстановително правосъдие.  

 

Наред с прилагане на елементите и принципите на кръга обучителите могат да прилагат 

методи, които се групират, както следва: 

                                                
8 Beal, D. J., Cohen, R. R., Burke, M. J., & McLendon, C. L. Cohesion and Performance in Groups: A Meta-Analytic Clarification of 

Construct Relations. Journal of Applied Psychology, 2003, № 88. 
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Методи за насърчаване изследването и проучването от участниците в обучението 

 Брейнсторминг (мозъчна атака) 

 Работа по двойки и в малки групи 

 Разглеждане на галерия 

 

Методи и техники за практикуване и стимулиране на преживяванията 

 Ролеви игри 

 Казуси 

 Симулация 

 Разказване на истории 

 

Методи и техники за развиване на нови идеи, разбиране и осмисляне 

 Презентация 

 Дискусия 

 Структурирана дискусия чрез въпроси - ORID
9
 

 Обобщение 

 

Методи и техники за структуриране и управление на груповия процес 

 Ред на говорене: говорещ предмет 

 Комуникативни техники 

 Активности за стопяване на леда (айсбрейкъри) или за енергизиране 

 Визуализиране и озвучаване 

 

Методи и техники за стимулиране на рефлексия и обратна връзка 

 Рефлексия 

 Професионална саморефлексия  

 Обратна връзка 

Обучението по възстановително правосъдие изисква високо ниво на групова кохезия, което 

означава интеракция на идеи и обмен на предишен опит в едно структурирано и защитено 

пространство за учене, което като възможност дава кръговият процес. Кръгът е един от 

                                                
9 Разработен въз основа на Метода ORID - Objective, Reflective, Interpretational and Decisional;  Stanfield, R.В. (ed.) 

The Art of Focused Conversation: 100 Ways to Access Group Wisdom in the Workplace, New Society Publishers, 2000. 
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моделите за прилагане на трансформиращи подходи, защото разрушава йерархията, 

насърчава равните възможности за говорене и споделяне, овластява за поемане на 

отговорност. Нивото на въздействие и взаимодействие в кръга в рамките на обучение по 

възстановително правосъдие създава усещане за общност (възстановителна). Чрез 

елементите на кръга се осигурява пространство за равнопоставено участие в дискусията и 

зачитане гледната точка на всеки участник, интегриране на знанието и осмислянето му 

през опита на всеки участник, вземане на решения, относно стъпки за промяна. 

 

VII.  АСПЕКТИ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

В рамките на проекта бяха проведени обучения на тема: „Възстановително правосъдие: 

основни възстановителни практики и стандарти за прилагането им в наказателното 

производство“ в три целеви региона София, Стара Загора и Враца. За участие бяха поканени 

професионалисти от областта на наказателното правосъдие: съдии, прокурори, адвокати, 

пробационни служители, служители от затворите, медиатори, специалисти от социални 

услуги, общини, медии. 

Обученията се осъществиха по разработеното обучително съдържание с широко 

прилагане на методи за стимулиране на активността, споделянето и преживяванията на 

участниците по темата. 

Едно от предизвикателствата за обучителите бе свързано с различното ниво на познаване 

на темата: от участници, които са обучени и практикуват медиация жертва-извършител до 

участници, които не познават възстановителното правосъдие. Това предизвикателство, обаче, 

даде възможност за взаимно учене и развитие на професионални гледни точки по темата. В 

началото на всяко от обученията по-голяма част от участниците свеждаха разбирането си за 

възстановителни практики до медиация жертва-извършител. В края на всеки обучителен 

цикъл участниците вече познаваха възможностите на възстановителните конференции и на 

кръговете, както и на техните специфични модели на приложение.  

За осигуряване на безопасна среда по време на обучителния процес, за настройване към 

темата и насърчаване на активността - всяка сесия започва с кръг, където участниците 

резонират своите мисли по предходните теми, споделят своите емоции и очаквания. По същия 

начин, кръговият процес се осъществява и при приключване на сесията или обучителния ден, 

където участниците с помощта на интерактивни техники правят самооценка за придобитите 
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знания и случилото се като преживяване, рефлексират върху своя опит и възможности за 

развиването му в посоката на  възстановителното правосъдие .   

Обученията бяха изцяло интерактивни, отворени към много критични въпроси за 

обсъждане и насочени към достигане на перспектива от гледна точка на собствената 

професионална роля за въвеждане на възстановителни практики. Работа по казуси, влизане в 

роли и анализ на ролевите игри насърчиха взаимодействията на междуинституционално ниво, 

като дадоха възможности на участниците да изразят гледните си точки, да представят 

противоположни мнения, да осмислят и преработят чувствата си по отношение на 

професионалната си роля в групата и чрез групата. Поставиха се и редица етични въпроси, 

относно: позицията на власт (например в семейната система); личното усещане за 

справедливост у фасилитатора и функцията му на безпристрастност и др. Също така 

обученията дадоха възможност за отваряне и търсене на отговори на системни въпроси като: 

обучение на полицейските служители, които имат първи контакт с жертвите на престъпления 

за насочване към възстановителни практики; въвеждащи обучения по възстановително 

правосъдие на всички образователни нива: от училищно и академично до надграждащо.  

Ефективна бе работата в малки групи по втория модул от обучението, където участниците 

чрез структурирани въпроси по метода ORID дискутираха предизвикателствата, 

възможностите и реалните намерения за приложение на възстановителните практики в 

различни етапи на наказателното производство: установяване и разследване на 

престъплението, съдебна фаза, изпълнение на присъдата, а така също и  при реинтеграцията. 

Този процес очерта реалните ползи от обучението за всеки от участниците, които бяха 

формално изразени в оценката в края на обучението.  

Проведените обучения не изчерпват усилията за повишаване на компетенциите по 

темата на практикуващите специалисти в целевите региони. Може да се каже, че те са 

една от стъпките в разкриване на нови възможности, където наказателната и 

възстановителната система взаимно се допълват като едната система е регулирана 

нормативно, а другата е регулирана от традиционни общочовешки ценности и специфичен 

процес на поемане на отговорност и помиряване. 

Подготовката на практикуващи специалисти по възстановително правосъдие в 

наказателното производство е дълъг процес, състоящ се от поредица от стъпки на учене и 

практикуване. Той изисква промяна на нагласи и ценности, мислене за равнопоставеност и 
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уважение към личността, независимо от нейното поведение и проявленията му свързани с 

нарушаване на закона. 

Прилагането на възстановителни практики в наказателното производство изисква 

синхрон между възстановително мислене и нормативно определените наказателни подходи. 

Това предполага развиване на умения за по-добро управление на противоречието между 

наказателните парадигми и възстановителния „трансформиращ“ подход. 

   

VIII. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА 

Оценката на нивото на развитие на професионалния капацитет в резултат на реализиране 

на обучителни програми е логичен завършек на обучителния процес. 

Целите на оценката са насочени към оценка на постигнатите резултати по отношение на: 

A. обучителите – начина, по който обучителите реализират програмите с оглед 

постигане целите на обучението; 

B. обучаемите - повишени компетенции; 

C. крайните потребители на обучителната програма – участници във възстановителни 

практики в наказателното производство.  

Оценката на обучението е комплексен процес, който изисква оценяване по няколко 

критерии: релевантност по отношение на нужди и очаквания; полезност, т.е. постигнати 

резултати; ефикасност, т.е. съотношение между вложени ресурси и реални резултати; връзка с 

практиката; полза за обучаемите и за крайните потребители. 

Оценяването на резултатитте от проведените обучения в трите целеви региона по 

предложените критерии се осъществи на няколко нива: 

 Отношение на обучаемите към обучението 

Отношението към обучението се индикира от различните реакции на участниците в хода 

на обучителния процес и се отнася до: нивото на участие и активност в дейностите; интерес 

към обучителното съдържание, който се проявява в задаване на въпроси, коментари, 

споделяне на собствен опит, рефлексия; ангажираност към процеса и обучителната  група и 

спазване на групови правила и норми; интерес към допълнително предложени материали, 

литература, статии; коментари по дискутираната тема извън сесията, в почивките и др. 

Чрез директно наблюдение и анализ в хода на проведените обучения, чрез обратните 

връзки и рефлексивни споделяния в края на обучителните дни, чрез данни от формуляри за 

оценка може да се заключи, че по-голямата част от професионалистите, участвали в 
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обученията са посрещнали своите очаквания и изразяват най-високо ниво на 

удовлетвореност (70%) от участието си в обучителните групи. 85% от участниците 

считат, че получената информация по време на обучението е приложима в работата им. 

В потвърждение и на данните от емпиричното изследване, участниците оценяват 

представеното съдържание като подходящо и необходимо за развитие на 

възстановителните практики, но изразяват мнение за надграждане и задълбочаване на 

практическата част в насока развитие на умения за фасилитиране на практиките. 

Участниците дават най-висока оценка на формата на провеждане на обучението през 

кръгов процес, като определят като ключово познанието и разбирането на принципите и 

ценностите на възстановителното правосъдие, както и практикуване на елементи от 

моделите на възстановителни практики.  

„Най-важни за мен бяха дискусиите за възможностите, приложението и 

предизвикателствата на индивидуално и колективно ниво.“  

  Участник от Враца 

„Всички теми бяха много интересни, но кръговия процес може да има широк 

диапазон на използване в много институции, като форма на 

равнопоставеност!“ 

  Участник от София 

 Оценка на наученото   

Оценяването на придобитите и развити компетенции непосредствено след приключване 

на обучението е част от обучителната програма. Оценяването, от една страна бе осъществено 

при изпълнение на практическа задача за изготвяне на план за прилагане на възстановителна 

практика - пречки и предизвикателства, ползи и възможности. От друга страна, в края на 

обучението всеки участник направи самооценка на степента на разбиране на отделни подтеми 

от програмата по скала от 1 до 6. 

Резултатите от самооценяването посочват отлично разбиране (68%) и добро разбиране 

на подтемите. В най-голяма степен участниците оценяват разбирането на принципите и 

ценностите на възстановителното правосъдие, същността на медиацията „жертва- 

извършител“ и кръгов процес. В по-малка степен участниците разбират възможностите за 

въвеждане на възстановителни практики в наказателното производство.  

 



Проблемна карта на възстановителното правосъдие… | 167 

 

  

Проект „Насърчаване развитието на практики  
на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Сдружение „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ 

 Оценка на професионална промяна  

Оценяването по този критерий може да се направи след известен период, след 

приключване на обучението, когато чрез механизми за обратна връзка могат да се проучат 

участниците какво и кое се е променило в тяхното професионално поведение в резултат на 

обучението.  

 Оценка на резултатите от обучението на организационно и системно ниво 

Оценката на това ниво показва доколко обучението е предизвикало промени за 

организацията, за професионалната общност и сферата на дейност. Чрез количествена и 

качествена оценка може да се оцени доколко проведените обучения са довели до конкретни 

организационни промени, например: брой проведени срещи за информиране за 

възстановителни практики, брой насочени случаи към възстановителни практики и т.н. 

Последните две нива на оценяване се отнасят до процеси на проучване и анализи, които 

предстоят. Осъществяването им в един последващ период ще даде от една страна, 

цялостност на оценка на процеса на професионално развитие, а от друга, възможност за 

извеждане на ключови изводи и препоръки относно процеса и ефективните подходи за 

обучение.  

Амбициозната задача на екипа на проекта и екипа, реализирал обученията  е да се 

формулират насоки за реализиране на национални политики за повишаване на професионалния 

капацитет по възстановително правосъдие на практикуващи специалисти в наказателното 

производство. 
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- ГЛАВА ТРЕТА - 

 

 

 

 

 

 

КРОС - АНАЛИЗ 
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КРОС-АНАЛИЗ НА ИЗВОДИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО 

ДЕЙНОСТ 1 НА ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА 

ПРАКТИКИ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ И ПРЕПОРЪКИ ЗА 

РАЗВИТИЕ  

Мария Савова,  
психолог, изледовател по проект  

„Насърчаване развитието на практики на възстановителното 
правосъдие в наказателното производство“ 

 

Елена Евстатиева,  
ръководител и главен оценител по проект  

„Насърчаване развитието на практики на възстановителното 
правосъдие в наказателното производство“ 

 

Резюме: Настоящият доклад представлява обобщение и вторична обработка на данните 

по сегменти, чрез тяхното засичане и идентифициране на критични зони за развитието 

на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство и при 

изпълнение на наказанието. Крос-анализът използва изводите и препоръките на 

изследователите в сегментите: международна и национална правна рамка, 

социологическо изследване на нагласите и потребностите от развитие на 

професионалния капацитет и инфраструктурата. Опира се на обективно измерени 

показатели от изследванията. Допълва се от натрупани данни от проведените 

обучения в Дейност 3 и  дискусията на кръглата маса от Дейност 4 на проекта. 

Крос-анализът търси маркери на потенциала за развитие и маркери, свързани с 

по-дългосрочна инвестиция на усилия за разпространението и прилагането на 

практики на ВП. Сам по себе си той очертава ясна проблемна карта за развитието 

на ВП в България. 

 

Ключови думи: международно законодателство, национално законодателство, 

жертви на престъпления, извършители на престъпления, нагласи, потребности, 

професионален капацитет възстановителни практики, възстановително 

правосъдие.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият крос-анализ, като тип изследване, представлява качествено изследване. 

Поставя събраните данни от отделните изследователски сегменти в „домейните“ на 

участващите в един възстановителен процес (жертви на престъпления, извършители на 

престъпления, общности) и конструира идеи за проблемните зони и потенциала за развитие на 

всеки един от тях.  

Важно е да се каже още тук, че интерпретациите и заключенията в крос-анализа се 

ограничават до философията и възприетото за водещо от изследователския екип определение 

за ВП, посочено в Препоръка СМ/Rec(2018)8 и от международните стандарти за „добри 

практики“. Не се включват други линии в анализа, свързани с основни човешки права, 

политически ред, икономически и други социални условия. Това се определя както от 

основното задание на проекта, така и от същността на ВП, чието прилагане всъщност засилва 

всяко едно от посочените.
1
 

 

 

Фиг. 1: Сегменти на изследването „Оценка и анализ на ВП в България“, реализирано по проект 
„Насърчаване развитието на практики на ВП в наказателното производство“ 
 

В сегмент „нагласи и потребности от развитие на професионалния капацитет“ се 

включват единствено нагласите на професионалистите, свързани с наказателното 

                                                
1 ВП, там където се прилага, води до укрепване на социалните връзки, установяване на мирни отношения, и повишено 

удовлетворение от изпълнението на „обществения договор“, а оттук и на  повишено доверие към съдебната власт и 

утвърждаване ценностите на демокрацията.  

междутаподно 
законодателство

•относно жертвите на престъпления

•относно извършителите на престъпление 

•стандарти за прилагане на практика

•добри практики за прилагане на практики на ВП в наказателното производство

национално 
законодателство

•относно жертвите на престъпление

•относно извършителите на престъпление 

•стандарти за прилагане на практика

нагласи и 
потребности от 

развитие 

•на професионалистите, работещи с жертви, извършители и общности 

инфраструктура

•посрещаща потребностите на жертвите и техните семейства 

•посрещаща потребностите на извършителите и техните семейства 

•посрещаща потребностите на общностите 

•стандарти за прилагане в националното законодателство
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производство и изпълнението на наказанието. Нагласите и потребностите на конкретно 

засегнатите страни биха били обект на едно следващо изследване.  

Към „домейните“ на засегнатите страни се включва и този на държавата, имайки предвид 

целите на изследването – „установяване на проблемни зони и потенциал за развитие на 

практики на ВП в наказателното производство“.  

Защо е важно това условие? Възстановителното правосъдие, по произход, е общностна 

практика, която не е ограничена като прилагане от законодателя и сега. Тя намира място и 

може да се развива естествено, без намесата на държавата. Спорадични примери за подобно 

развитие и прилагане има и в националния контекст от години. Причината за включването на 

държавата е разгръщащата се потребност за развитието на законодателството от ретрибутивно 

към възстановително мислене. Тази тенденция се засилва в международен план и естествено 

се отразява и на българския правен мир, част от по-голямото семейство на ЕС.  Можем да 

допуснем, че международното законодателство следва в своите реформи обществените 

нагласи, изискващи справяне с престъпността и по-удовлетворителни отговори за 

пострадалите, извършителите и техните общности. За настоящото изследване е важно какви 

са условията в България, по очертаните от изследването сегменти, подпомагащи или 

възпрепятстващи прилагането на практики на ВП в конвенционалното наказателно 

производство.  

 

 

Фиг.2 Целеви домейни 

 

 

 

Общности 
Извършители на 

престъпления 

Жертви  

на престъпления 

Държава 

(Общество) 
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1. Крос-анализ по домейни  

 Жертви на престъпления 

Международното законодателство започва да разглежда и урежда правата на жертвите 

като страна в наказателното производство сравнително скоро, като избягва установената 

правна традиция, че държавата „по подразбиране“ защитава и отстоява правата им в един 

процес, преследвайки и наказвайки „от името на жертвата“ извършителя на престъплението. 

Въпросите, които засягат международните актове и документи са
2
:  

- „приоритетно третиране на жертвата в наказателния процес и различни 

дейности в нейна подкрепа използването на неформални механизми като медиация, 

арбитраж и други традиционни практики, с които да се постигне помирение и 

възстановяване на вредите“
3
; 

- достъпа до правосъдие, особено по отношение на жертвите на престъпления от 

маргинализирани или уязвими групи
4
, което се осигурява от практиките на ВП; 

- предвиждане на компенсация на жертвите, институционализиране и използване 

на медиацията, извънсъдебните споразумения и помирението
5
; 

- предоставяне на благоприятната възможност на гражданите да се ползват от 

ВП. Това е необходимо, тъй като всички граждани на Европа следва да имат равни 

права и възможности“;
6
  

- жертвите на престъпления следва да имат минимална защита, където и да се 

намират те
7
. Насърчава се използването на медиация в наказателни производства 

за подходящите за това престъпления; 

- право на гаранции в контекста на услугите за възстановително правосъдие
8

: 

„държавите членки следва да предприемат мерки за предпазване на жертвите от 

                                                
2  Всички изведени данни относно международната правна рамка са снети от доклада „ОБЗОР И АНАЛИЗ НА 

МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“, проф. д-р Д. Чанкова. 

3 Декларацията на ООН за основните принципи на правосъдието спрямо жертвите на престъпления и злоупотреба с власт от 

1985г., посочване Чанкова, стр.14 от доклада в настоящия сборник. 

4 Наръчник на ООН, 2020г., второ издание. 

5 Препоръка № R/85/11 за положението на жертвата в  наказателното производство, Препоръка № R/87/21 за подпомагане на 

жертвите и превенция на виктимизацията, Препоръка № R/2006/8 за подпомагане на жертвите на престъпността. 

6 Препоръка СМ/Rec(2018)8 за възстановителното правосъдие по  наказателноправни  въпроси.  

7  Рамково решение на Съвета на ЕС от 15 март 2001 г. относно правното положение на жертвите на престъпления в 

наказателното производство (2001/220/ПВР). 
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вторично и повторно виктимизиране, от сплашване и от отмъщение. Така се 

гарантира, че жертвите, които са избрали да участват в тези процедури имат достъп до 

сигурни и компетентни служби, които спазват редица условия. 

Тенденцията в развитието на международната и европейска уредба, свързана с правата на 

жертвите на престъпления и тяхното приоритетно третиране в наказателния процес,  намира 

неадекватно отражение в два български закона: 1) Закон за медиацията (2004), който е 

реакцията на националното ни законодателство на Препоръка R (99) 19 относно медиацията 

по наказателни въпроси и 2) Закона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадалите от престъпления (2007), реакцията на националното ни законодателство във 

връзка с Рамково решение на Съвета на ЕС от 15 март 2001 г. относно правното положение на 

жертвите на престъпления в наказателното производство.   

И двата закона пренебрегват възстановителните практики и услуги на възстановителното 

правосъдие, като езикът и понятията, свързани с възстановителен процес отсъстват въобще от 

тях. Възстановяването се свежда до финансова компенсация. Медиацията по наказателни дела 

е възстановителна практика, ясно посочена в Рамковото решение на ЕС, свързана с правата и 

минималните стандарти за подкрепа на жертвите. Този факт намира отражение в националния 

ни закон единствено с нейното споменаване и липса на възможност за приложение
9
.   

ЗПФКПП, от своя страна, е сведен до финансова компенсация на жертвите от държавата, 

подкрепа (медицинска грижа, психологическо и правно консултиране) и закрила, като се 

включва предпазване на жертвите от вторично и повторно виктимизиране, от сплашване 

и от отмъщение. Информирането на жертвите и насочването им към услуги е ограничено до: 

информирането за правата им съобразно този закон и медицинска, психологическа помощ и 

закрила. Рамковото решение на ЕС бе доразвито в Директива 2012/29/ЕС, което по никакъв 

начин не води до реакция в националното законодателство и инициатива за реформиране на 

ЗПФКПП и/или свързани с правата на жертвите и минималните стандарти нормативни актове. 

В Директива 2012/29/ЕС ясно се казва, че съдържащото се в нея е „минимален стандарт“, 

който следва държавите – членки да спазват и не е ограничение те да разширят своите 

стандарти и мерки за подкрепа на жертвите.  

                                                                                                                                                              
8 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 25 октомври 2012г. за установяване на минимални 

стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на 

Съвета. 

9 Този факт може да се види от прегледа на съдебната практика в изследването „Проучване и анализ на възможностите в 

националното законодателство и установената съдебна практика за въвеждане на възстановителни практики в хода на 

наказателното производство “, д-р Росица Тончева. 
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От правния анализ за потенциала на националното ни законодателство, представен 

подробно в Глава I на настоящия сборник е видно, че трудно могат да се изведат 

доказателства за „приоритетно третиране на жертвата в наказателния процес“. При 

решаването на делото със споразумение (чл. 381 – чл. 384 НПК)
10

 е предвидено 

изключително ограничено участие на жертвата. Извън тази хипотеза, налице е възможност за 

участие на пострадалия като частен обвинител, граждански ищец или частен тъжител. 

Относно последното, „Предмет на този вид дела са престъпления с невисока степен на 

обществена опасност и с ограничени по обем последици, извършени от лица предимно с 

ниска степен на опасност. Наказателното преследване се възбужда предимно по 

инициатива на пострадалия, като възможен изход от тези дела е помирението“
11

. Също 

така се допуска и прекратяването на делото по инициатива на частния тъжител.  

Данните от изследването, свързано със състоянието на инфраструктурата на услугите на 

възстановителното правосъдие или прилагане на възстановителни практики също ясно 

показват, че: 1) едва в последните няколко години има налични усилия от страна на държавата 

за изграждане на мрежа от услуги, насочени към пострадалите от престъпления, съобразно 

ЗПФКПП,  и липсват усилия за изграждането на услуги на ВП
12

; 2) професионалистите, 

пряко свързани с услуги, насочени към жертви на престъпления, възприемат като стандарт за 

работа предимно „подкрепа“, „закрила“ и “предпазване на жертвите от вторично и повторно 

виктимизиране, от сплашване и от отмъщение“. Нещо повече, в изследването на 

инфраструктурата са налични данни за формиране на негативни нагласи и опасения, свързани 

с прилагането на ВП, интерпретирани във връзка с риска от ревиктимизация.  

Едно от основните обяснения за състоянието, както на националното ни законодателство, 

така и на услугите, свързани с жертвите на престъпления и услугите на възстановителното 

правосъдие (доколкото съществуват) идва от данните на изследването, свързано с  нагласите 

на професионалистите. Първото заключение, което може да се намери там е: „в актуалната 

ситуация за значими сегменти от целевите групи методологията, теорията и практиката 

                                                
10 Всички коментари и  данни тук са изведени от доклада в този Сборник: „Проучване и анализ на възможностите в 

националното законодателство и установената съдебна практика за въвеждане на възстановителни практики в хода на 

наказателното производство “, д-р Росица Тончева. 

11 Пак там. 

12 Услугите за подкрепа на пострадалите от престъпления се осъществяват основно като част от социални услуги в  ЦОП 

или Кризисни центрове към общините Враца, София и Стара Загора. Най-често услугите са насочени към жертви на домашно 

насилие и трафик на хора. Липсва общата формулировка „пострадали от престъпление“. Процедури по ЗОП за предоставяне 

на услуги съобразно ЗПФКПП са осъществени няколко, като договор за доставка на услуги за „пострадали то 

престъпления“ се открива само на територията на София, от 2018г.   
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на възстановителното правосъдие все още са напълно непознати, т.е. принципно 

неприложими в наказателното производство“
13

.  

Второ заключение, което е пряко свързано с нагласите на професионалистите относно 

възможностите за участие на жертвите на престъпления в наказателното производство чрез 

насочване към услуги на възстановителното правосъдие гласи: „....малка част от тях 

включат „свободната воля“ на пострадалия и на извършителя във вземането на 

решение“
14

. Едновременно с това „близо една трета от респондентите са посочили, че в 

тяхната професионална дейност са имали случаи на изразено желание от страна на 

жертва и/или извършител на престъпление за диалог помежду им“, но възстановителна 

практика не се е състояла
15

. В социологическото изследване се посочва, че това 

несъответствие заслужава отделно дълбинно изследване. На този етап някакъв отговор идва 

от изследването, посветено на състоянието на инфраструктурата, в частта с интервюта на 

доставчици на услуги, свързани с жертви на престъпления и социални услуги, чиито 

потребители са те. Данните от интервютата сочат, че работещите с жертви на престъпления са 

силно свързани с идеята за лечение, подпомагане и закрила на жертвите, но в тяхното „сляпо 

петно“ остават потребности като: достъп до информация от първа ръка, желание за 

изясняване на ситуацията и желание у жертвата извършителят да поемане отговорност пред 

нея самата. Сякаш професионалистите стоят в една закрилническа и експертна позиция, в 

която жертвата допълнително се инвалидира, без да се овластява и участва във вземането на 

решения по отношение на собствените й потребности, нанесени вреди и последствия за 

бъдещето
16

. При прегледа на профила на респондентите прави впечатление, че има разделение 

в позицията и по професионална ориентация. Свързаните с наказателното производство 

професионалисти сякаш изглеждат по-склонни да виждат възможности и смисъл в 

прилагането на ВП за всяка една от страните, докато професионалистите, свързани с 

подпомагане, лечение и закрила на жертвите проявяват  свръхпредпазливост или негативна 

нагласа към практиките на ВП. Това заключение намира подкрепа в социологическото 

                                                
13  Подробности в изводите към доклада от настоящия сборник: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – 

КОНСЕНСУСНИ НАГЛАСИ И КОНФЛИКТНИ ПОЗИЦИИ, проф. д-р Мартин Канушев, стр. 113 от доклада. 

14 Цялото заключение може да намерите в доклада от настоящия сборник: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – 

КОНСЕНСУСНИ НАГЛАСИ И КОНФЛИКТНИ ПОЗИЦИИ, проф. д-р Мартин Канушев, стр.108. 

15 Важно е да помним, че това са отговори на респонденти със следния профил: мъже, в млада и средна възраст, по професия 

юристи, полицейски служители или социални работници, на длъжност съдия, адвокат, разследващ полицай, следовател или 

прокурор, с трудов стаж между 5 и 15 години, живеещи и работещи в София. 

16 Данните са снети от отговирте на респонденти със следния профил: всички са жени, шест са на ръководни длъжности и 

имат продължителен стаж в представляваните от тях организации; две лица са  съответно сътрудник и служител на 

изпълнителска позиция /начинаещ психолог.  
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изследване в частта, свързана с отговорите относно смисъла от въвеждането на ВП. Всички 

респонденти, дали отговор  „не“ или  „друго“ (11% и 9%) са предимно жени „между 45 и 64 

години, завършили неюридически специалности, непринадлежащи към юридическата колегия, 

с много дълъг трудов стаж, немалка част от работещите в затворническата система и 

живеещите в Стара Загора. А сред онези, които са посочили отговора „друго“ отново 

преобладават жените, работещите в предпенсионна възраст с трудов стаж над 30 години, 

с техническа или хуманитарна специалност, изпълняващи длъжността медиатор или 

практикуващи свободни професии.” 

Или, в домейна „жертви на престъпления” се открояват следните предизвикателства пред 

практиките на възстановителното правосъдие в наказателното производство:  

1) Правата на жертвите и минималните стандарти за подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпления в България са сведени до закрила, подкрепа 

(психологическа и терапевтична), компенсация и превенция от риска за 

ревиктимизация
17

.  

2) Изключва се предоставяне на благоприятната възможност на гражданите да се ползват 

от ВП, което означава липса на насочване и информиране от страна на 

компетентните органи за подобен вид възможност.  

3) Налични са услуги за жертви, както по ЗСУ, така и съобразно ЗПФКПП
18

, в които 

обаче не се предоставят услуги на ВП или насочване към такива. Наличието на 

подобни услуги в миналото
19

 с участието на жертви на престъпления също са 

спорадични, единични случаи, дължащи се на усилия на НПО. Тези услуги са 

предоставяни извън наказателното производство и/или по време на изтърпяване на 

наказанието, в рамките на социални услуги, действащи съобразно ЗСП (отменен със 

сега действащия ЗСУ).  

4) Услугите по ЗПФКПП се реализират неравномерно. От представените три целеви 

района единствено в София има сключен договор с доставчик на подобна услуга
20

.  

5) Формиране на негативни нагласи у професионалистите, работещи с жертви на 

престъпления относно практиките на ВП, което най-малкото означава отново липса на 

насочване. В по-крайни случаи може да означава и възпиране. 

                                                
17 Това не означава, че законодателят е разгърнал в пълнота възможностите по тези дименсии. За сравнение виж насоките, 

идващи от Директива 2012/29/ЕС, в сравнение със ЗПФКПП. 

18 Тук се визират услуги за жертви по смисъла на подкрепа, закрила и психологическо консултиране, терапия. 

19 По данни от изследването на инфраструктурата.  

20 По публично достъпни данни, изведени от търгове по ЗОП.  
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6) Слабо зачитане „свободната воля“ на жертвите на престъпления относно участието 

им във възстановителен процес.  

7) Законодателят предвижда възможност за участие на пострадалите от престъпления 

като страна по делото в качеството им на частен обвинител, частен и поради 

помирителна процедура между страните. Каква е картината по тези дела и доколко 

тъжител или граждански ищец, като  делото от  частен  характер  може да бъде 

прекратено те имат възстановителен резултат, засега остава неясно.  

 

 Извършители на престъпления 

В конвенционалното наказателно производство извършителите винаги са имали 

централна роля от гледна точка  на регулацията на техните права - от задържането им, в хода 

на съдебния процес, по време на изпълнение на наложеното наказание, до тяхното 

освобождаване и  реинтеграция в обществото
21

. В този смисъл извършителите на 

престъпления са „привилегировани“ в исторически план от законодателя. Основната причина 

за това е, че наказателното производство е процес на отношения между държавното 

обвинение и извършителя, и в този смисъл извършителят и неговата вина са централни за 

обвинението. ВП и неговата философия поставят в центъра отношенията между жертва и 

извършител, а държавното обвинение и съдът са по-скоро в подкрепяща позиция, 

осигуряващи законосъобразна форма на това отношение и възстановяващия изход от него
22

.  

Последното поставя в „домейна“ на извършителите; 

 Свободна воля за участие; 

 Поемането на отговорност – чрез признаване на вина и/или конкретни действия, 

и/или финансови или други материални обезщетения към жертвата, съобразно 

нейните потребности с цел поправяне на стореното;   

 Участие в мерки, установени чрез взаимно разбирателство между жертвата и 

извършителя като част от възстановяването/лечението на някоя от страните или на 

всички засегнати страни;   

                                                
21 През годините са създадени множество международни документи, свързани както с правата и третирането на подсъдимите 

и осъдените, така  и на вече освободените затворници. През годините, системата на лишаване от свобода в България и 

свързаното с нея законодателство търпи промени и реформи, които я придвижват по-бързо и по-близо до международните 

изисквания. Последното, можем да предположим, се отразява и на нагласите на професионалистите, работещи в нея.  

22  Въпреки това, нерядко ВП и неговите основни концепции са мислени от обществото повече като инструмент за 

подпомагане на осъдените в хода на тяхната реинтеграция, отколкото като подкрепа на потърпевшите и стремеж за 

поправяне на стореното.    
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 Участие в мерки по възстановяване, независимо дали жертвата е физическо лице, 

организация, общност;  

 Изтърпяване на наказание с включени възстановителни действия, съобразно 

предходно описаното или участие в квази-възстановителни
23

 действия без участието 

на жертвата. 

Международното законодателство, препоръките на Съвета на Европа и 

директивите на Европейския съюз  ясно разписват възможностите за включването на 

извършителите във възстановителни мерки, програми и услуги, като винаги се отчита 

„свободната воля“ на извършителя, на  всеки един етап от наказателното 

производство, по време на изтърпяването на наказание или след това
24

. Специфичната 

уредба тук е свързана с: 1) Възможностите, които биха дали някои национални 

регулации относно  отклоняването от наказание при прилагане на възстановителни 

практики и изпълнението на постигнатото споразумение между страните
25

. 2) Доколко 

и как участието във възстановителен процес влияе на конвенционалния наказателен 

процес, в смисъл, че решението от първия се интегрира и става неразделна част от 

решението на втория
26

.  

Правният анализ на възможностите за прилагане на практики на възстановителното 

правосъдие в националната ни уредба показва, че възможност за участие в частично 

възстановителен процес за извършителя
27

 съществува в чл. 381 – чл. 384 от НПК със следната 

уговорка: в процедурата по сключване на споразумението се изисква, като предварително 

условие признаването на вина и възстановяване на нанесените щети. Последното е атакуемо 

от страна на философията на ВП, тъй като поражда въпроси относно мотивите за участие в 

подобно споразумение: доколко са свързани с желанието за избягване на максимален размер 

на наказанието и доколко с искрено поемане на отговорност за извършеното престъпление.  

                                                
23 Съобразно определенията, дадени в изследването на международната правна уредба и в изследването, посветено на 

състоянието на инфраструктурата в целевите райони.  

24 Виж чл.6 от Препоръка СМ/Rec (2018) 8. 

25 Възможностите за отклоняване от наказателна отговорност са ограничени до определени групи правонарушения или са 

свързани с потребностите на специфични групи правонарушители, каквито са непълнолетните (с някои изключения, свързани 

с особено тежки престъпления).    

26 „Необходимостта от съдебен надзор е по-голяма, ако възстановителното правосъдие ще окаже въздействие върху 

съдебните решения, както когато прекратяването на наказателното преследване зависи от приемливо уреждане, или 

когато споразумението бъде изпратено на съда като препоръчана заповед или присъда“ (чл.7 от Препоръка СМ/Rec(2018)8). 

27 По смисъла на определението за ВП и възможностите страните сами да се споразумеят за последиците за бъдещето. 
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Анализът разкрива условия за по-широко прилагане на възстановителни практики при 

изпълнение на наказанията „пробация“, „лишаване от свобода“ и на мерки за пробационен 

надзор, там където законодателството урежда социална и възпитателна дейност в затворите 

или при изпълнение на наказанието в нетретирана среда. Особено широко приложение 

възстановителните практики имат в частта „осъзнаване на стореното“ от страна на 

извършителите и тяхната реинтеграция и безпрепятствено връщане в общността
28

. Не трябва 

обаче да се забравя, че липсва изрично упоменаване и насочване на професионалистите чрез 

закона и подзаконови актове към възстановителни практики - нещо, което се съдържа пряко в 

Резолюция на ЕП от 05.10.2017 г. относно системата на местата за лишаване от свобода и 

условията в тях, чл.61
29

 и в Препоръка СМ/Rec (2010) 1 за пробацията, където в глава VI 

„Други дейности“ се включва: „работа с жертви“ (от т. 93 до т. 96), „практики на 

възстановително правосъдие“ (т. 97) и „превенция на престъпността.“
30

  

Анализът разкрива потенциал за по-широко прилагане и при малолетни и непълнолетни, 

независимо дали са с постановена възпитателна или наказателна мярка. И в ЗБППМН, и в НК 

отношението и нагласите на законодателя са за стриктно съблюдаване на принципа „в 

максимален интерес на детето“. Това създава условия за прилагане на практики на 

възстановителното правосъдие в максимална степен. Данните, които идват от анализа на 

инфраструктурата потвърждават изведеното от анализа на потенциала на съществуващото 

национално законодателство. В миналото са съществували изцяло възстановителни практики, 

насочени към деца с девиантно и деликвентно поведение и техните семейства, намиращо 

правно основание в ЗБППМН, регистрирани съобразно ЗСП (заменен сега от ЗСУ). 

Квази-възстановителни практики са били налични в два от затворите, и са били изпълнявани 

от неправителствена организация
31

. Информирането и насочването към тези практики е 

ставало от самите доставчици на услуги или от институциите техни партньори: затвори, 

                                                
28 „счита, че възстановителната и защитната идея на наказателноправните системи автоматично предполага повече зачитане 

на човешкото достойнство на отделната личност, тъй като има за цел защитата на обществото и рехабилитацията на лицето, 

като улеснява постигането на свързаните с реинтеграцията цели на наказанието – реинтегриране на затворниците в 

обществото и намаляване на рецидива; изразява съжаление, че развитието на медиацията и възстановителните практики 

вместо използването на дисциплинарни производства почти изцяло липсва в повечето държави членки; насърчава държавите 

членки да отдадат предпочитание на политиките и законодателството в областта на възстановително правосъдие и медиация, 

които прилагат по-скоро социални, икономически и културни механизми, отколкото чисто репресивни“, 

  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_BG.html  

29 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_BG.html  

30 https://prisonreform.bg/wp-content/uploads/2020/05/17-Rec2010-1_Probation.pdf  

31 Пи Еф България – общност за помирително правосъдие, изпълнител на настоящия проект. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_BG.html
https://prisonreform.bg/wp-content/uploads/2020/05/17-Rec2010-1_Probation.pdf
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пробация, МКБППМН, ОЗД, ДПС. Липсват данни за прилагане на възстановителни практики 

по наказателни дела от частен характер, въпреки разкрития потенциал в НК.
32

  

Данни от дискусиите между участващите професионалисти в хода на трите обучения, 

проведени във Враца (май, 2022), Стара Загора (юни, 2022), София (юни, 2022) и Кръглата маса 

(30.06.2022, гр. София) сочат, че нагласите към въвеждане на практики на възстановително 

правосъдие са най-благоприятни спрямо малолетни и непълнолетни извършители и осъдени 

лица, с постановени наказания „лишаване от свобода“ или „пробация“, по леки престъпления и 

особено в края на изтърпяване на присъдата, във връзка с тяхната реинтеграция и безпроблемно 

връщане в общността. Относно последното професионалистите визират както програми, 

реализирани по време на изпълнение на присъдата, така и след нея
33

.  

Така, в домейна „извършители на престъпления“ се открояват следните предизвикателства 

пред практиките на възстановителното правосъдие в наказателното производство:  

1) Свободната воля на извършителите може да се реализира единствено при насочване и 

осигуряване на възможност за участие във възстановителен процес. Данните от 

социологическото проучване не показват наличие на достатъчно знание, както за 

услугите на ВП, така и за самата философия на ВП.  

2) Участие във възстановителен процес. В хода на дискусиите, свързани с обученията 

по ВП в целевите райони, служителите на местата за лишаване от свобода и тези на 

пробационните служби декларират проблем, свързан с достъпа до жертвите на 

престъпления. Споделят, че не съществуват ограничения в закона относно провеждането 

на възстановителен процес в рамките на изтърпяване на наказанието, но липсата на 

информация за жертвата е предизвикателство, което е трудно преодолимо. Именно там 

виждат мястото на законов механизъм, при установено желание на извършителя за 

иницииране на възстановителен процес да се търси контакт с жертвата така, че да 

бъдат спазени всички нейни права и мерки по закрила и подкрепа. Данните за 

инфраструктурата, дори там където е имало някакви практики на ВП в местата за 

                                                
32 Горното се твърди единствено във връзка с данни, свързани с трите целеви района: Враца, Стара Загора и София. В 

изследването, свързано с потенциала на националната правна рамка могат да се открият данни за промяна на този факт, но в 

други райони на страната.  

33 И в трите града професионалистите споменават за работата на наблюдателните комисии, където най-естествено могат да 

се прилагат практики на възстановителното правосъдие.  
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лишаване от свобода, не посочват изпълнението на изцяло възстановителен процес, а 

по-скоро квази-възстановителни практики.
34

 

3) Участие в квази-възстановителни практики по време на изпълнение на наказанието 

и след това. Отново се вижда, че липсват ограничения в насочването към 

квази-възстановителни практики, освен установеното в социологическото проучване 

много слабо познаване на философията на ВП. Липсата на уредба на 

възстановителните практики от законодателя оставя на инициативата на НПО и 

служители от системата на  изпълнение на  наказанията насочването и реализацията 

им. Липсват данни и за доставчици на подобен тип услуги, свързани с извършителите, 

в общността.
35

  

4) За участието във възстановителни практики от страна на извършителя, свързани с 

компенсация и поправяне на стореното по време на изтърпяване на наказанието, 

липсват данни. Обяснение може да се намери във всички упоменати вече точки. Тук е 

важно да отбележим, че основното ограничение, което се очертава, е професионалната 

подготовка на служителите и възможностите да подкрепят  подобно решение  чрез 

прилагане на възстановителен процес.  

 

 Общност 

Когато се интерпретира този „домейн“ следва да се има предвид следното:  

1) В домейна на общността попадат свързаните с пряко замесените в престъплението 

жертви или извършители. Обикновено това са техните семейства, близки и доверени 

лица или свидетелите на извършените престъпления, които за ВП са също засегната 

страна. Причината за това тълкуване е, че страданието на жертвата не се ограничава 

единствено до нейното собствено, а и до това на нейните емоционално свързани 

сродници и близки. Процесът по нейното възстановяване засяга не само нея самата, но 

и нейните сродници и близки, които я подкрепят (често не само емоционално, а и чрез 

отделянето на времеви и финансов ресурс). Сходна е ситуацията и със семействата и 

близкия кръг на извършителите. В някакъв смисъл те също се приобщават, като 

косвени жертви на престъплението, които обаче освен страданието, което изпитват 

                                                
34 Виж данните, свързани с прилагането на ВП в затвор Враца и затвор София. Изцяло възстановителни практики се прилагат 

единствено в специални отделения (София 2003-2005 и Враца 2014-2016), където ежедневието и отношенията между 

резидентите се развиват изцяло върху философията на ВП.  

35Каквито примери са изведени в изследването, свързано с инфраструктурата за гр. Враца и София, например.  
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като последствие от стореното от техния близък имат и могат да имат решаваща роля в 

подпомагането му да поеме конкретна отговорност към преките жертви и тяхното 

възстановяване. Така се осъществява един изцяло възстановителен процес, в който има 

като резултат поправяне за всички замесени
36

. И ако това е лесно за разбиране, тъй 

като осъществява една естествена логика на  привързаност между пряко засегната 

страна с нейния най-близък кръг, то включването на свидетели на престъплението като 

засегната страна не изглежда самопонятно. Разширяването на обхвата на засегнатите 

страни до свидетелите на престъплението се основава на разбирането, че всяко 

престъпление нарушава усещането за сигурност на всеки присъствал и/или узнал за 

него. В този смисъл последствията са за много по-широк кръг от обикновено 

идентифицирания в един наказателен процес, като в особено тежките случаи 

последствията са за цялата общност
37

 или общество
38

.   

 

2) Общността, като източник на ресурси за поправяне и едновременно с това, като 

отговорна за поправянето на стореното от и към нейни членове. Тази част на анализа се 

свърза пряко с криминогенните фактори и превенцията на  престъпления и риска от 

виктимизация и ревиктимизация на членовете на общността, независимо дали са 

жертви или извършители и техните близки. Тук се включват всички инициативи на 

граждани, техните сдружения или услуги в общността, свързани с основния обект на 

ВП – поправяне на стореното и последствията от престъплението. Само с участието на 

общността може да се изпълни една от нормативните ценности на ВП – социален мир и 

сигурност.
39

  

И така, имайки предвид тези две условия можем да кажем, че за да има възстановителен 

процес, свързан и включващ и общността, то следва да е налице:  

 Възможност за участие на представители на общността във възстановителния 

процес, изпълнен изцяло в съответствие със „свободната воля“ на участващите; 

                                                
36 Препраща към определението за „изцяло възстановителна практика“: модела на кръга и възстановителните конференции (в 

това число и ФГК), описани в изследването, свързано с инфраструктурата.  

37 Престъпления срещу личността с фатален изход и онези, осъществени по особено жесток начин.  

38 Квалифицирани като дела от голям обществен интерес.  Към тях спадат и тези със  значителни финансови вреди.  

39 Изцяло в синхрон с целите на обществото и изпълняваните от държавата в тази връзка функции:  достъп до правосъдие, 

осигуряване на справедлив процес и справедливост,  изтърпяване на наказанието при спазване на човешките права и липса 

на изтезания.  
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 Възможност за развитие на инициативи и услуги в рамките на общността, насочени 

към поправяне на стореното
40

 и в частност към подкрепа на всяка една от страните
41

; 

 Възможност за участие на общността в програми на ВП и квази-възстановителни 

практики във всеки един етап от наказателното производство и в рамките на 

наложеното наказание и след това; 

 Осигуряване на възможност общността да бъде компенсирана или морално 

удовлетворена от извършителите на престъпления чрез поправяне на стореното от 

тях
42

, както по време на изтърпяването на наказанието, или като част от възпитателна 

мярка или отклоняване от наказателно преследване, в престъпления без конкретно 

установена жертва, или с потърпевша страна организация или юридически лица с 

публична собственост и предмет на дейност в интерес на обществото
43

.  

 

Описаните аспекти на домейна на общността, свързани с прилагането на ВП предполагат 

достъп до и участие във възстановителни практики на общностите, реализирани в 

наказателното производство и изпълнението на наказанието на представители на общността и 

по двете условия, описани в началото на тази част (общността като потърпевша страна и 

общността като отговорна за своите членове). В насоките, идващи от всички представени  

и анализирани международни актове и документи на световни правителствени и 

неправителствени организации се съдържа необходимостта и задължението на държавите да 

осигурят подобен достъп. В България от години има осигурен и гарантиран достъп, при липса 

на обстоятелства изискващи забрана, на обществени организации и отделни граждани за 

участие в осигуряването на услуги по време на  изпълнение на наказанията и в общността. 

Доставка на услуги извън наказателното производство се осигурява през ЗСУ, чрез ЗПФКПП, 

по ЗБППМН и чрез институтите на наблюдателните комисии в периода след освобождаването. 

Доставка на услуги по време на изтърпяване на наказанието се осигурява чрез обобщението, 

че в корекционни програми могат да се включват представители на НПО
44

 или обществени 

                                                
40 Услуги на възстановителното правосъдие по смисъл на Препоръка CM/Rec (2018) 8.  

41 Услуги по смисъла на Директива 2012/29/ЕС, както и услуги към други засегнати страни. 

42 Общественополезен труд, пряко свързан с типа престъпления, например: участие в програми на болниците в грижа за 

пострадали от ПТП; участие с труд в поправянето на накърнена обществена собственост от извършителя; програми за 

сензитивиране на извършителите към жертвите на престъпления и др.  

43 За непълнолетни извършители и в условията на споразумение. 

44 Примери за прилагане на квази-възстановителни практики, съобразно съществуващата уредба, има реализирани през 

годините. Те са квалифицирани и описвани от прилагащите ги професионалисти като корекционни програми или програми, 

свързани с рехабилитацията на осъдените, базирани на принципите на ВП.  
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организации, в това число и при полагането на общественополезен труд
45

. Картината тук е 

много сходна с тази, която се очерта при останалите участници в един възстановителен 

процес. Законодателят не регламентира, не квалифицира и не разпознава подобно участие 

като специфична услуга или обхват на услуга, изискваща специално внимание и грижа за 

осигуряването на значим за всяка една от страните процес, търсещ конкретен възстановителен 

резултат по смисъла на ВП. Обикновено се регламентира абстрактно: сигурността, 

безопасността,  превенцията и намаляването на рецидива
46

. Встрани остава потребността на 

общността от възстановяване чувството на сигурност и безопасност чрез поправяне на 

отношенията на конкретни нейни членове и възможността те да се възстановяват в същата 

тази общност.  

Предвид горното тук се очертава едно ключово предизвикателство и то е осигуряването 

на възможност за участие във възстановителен процес на общността като: 1) засегната 

страна, търпяща последици от престъплението и 2) като страна, поемаща отговорност за 

своите членове и по стореното от тях, и за тяхното лечение и възстановяване
47

. В т. 4  

Препоръка СМ/Rec(2018)8 много ясно посочва изискването във възстановителния процес за 

засегната страна да се счита и общността, като се указват вариации и възможности за нейното 

включване
48

. Точки 9 и 12 от същата препоръка касаят възможностите на общността и 

държавата да предоставят услуги на ВП и те ще бъдат засегнати повече в „домейн държава“.  

 Държава  

„Домейн държава“ изглежда ясно очертан след по-детайлното разглеждане на  

особеностите на предходни домейни: жертви, извършители, общности. Видимо става, че 

                                                
45 Съществува практика за полагане на общественополезен труд, съмнително е обаче доколко се търси връзка между 

конкретно извършеното престъпление и вида труд. Това води до разрив между възстановителен процес (ако приемем, че това 

е частично възстановителна практика) и търсения възстановителен резултат (в смисъл на конкретно поета отговорност, към 

жертвите или общността).  

46 Всички свързани с обществения интерес 

47 Теоретичните източници на ВП и свързаните с тях изследвания на криминогенност на средата, потенциал и ресурси на 

общностите за справяне с проблемите на престъпността показват следната зависимост: здравите и укрепени общности имат 

по-нисък криминогенен фактор, в сравнение с общностите с крехки и нестабилни връзки между техните членове.  

Правопропорционална изглежда връзката между възможностите за прилагане на ВП в силната общност и същото с обърнат 

знак на действие  – рязко намаляват възможностите за прилагане на ВП в слаби общности. Едновременно с това обаче, 

прилагането на практики на ВП в общностите води до тяхното укрепване и развиване и колкото по-често се прилагат тези 

практики, толкова повече се укрепва и развива общността. 

48 „Възстановителното правосъдие често е под формата на диалог (пряк или косвен) между жертвата и извършителя и 

може да включва, когато е уместно, и други лица, пряко или непряко засегнати от престъплението. То може да включва 

подкрепящи лица / застъпници на жертви и нарушителите, съответните професионалисти и членове или представители на 

засегнатите общности. Оттук нататък, за целите на настоящата препоръка участниците във възстановителното 

правосъдие са наричани "страните".“ 
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относно реализацията на ВП в наказателното производство и изтърпяването на наказание 

държавата има ключова роля в следните области:  

- Осигуряване зачитането на свободната воля на участващите страни; 

- Съблюдаване спазването на правата на всички засегнати страни, в това число и 

предоставяне на благоприятната възможност на гражданите да се ползват от ВП; 

- Осигуряване на възможност за насочване към услуги на ВП на всички засегнати 

страни на всеки един етап от наказателното производство; 

- Подпомагане развитието на качествени услуги, за да се гарантират безопасен 

процес и сигурна среда за реализация на практики на ВП; 

- Завишен надзор, когато прилагането на ВП влияе пряко върху тежестта на 

наказанието и/или отклоняването от наказание.  

Вече беше казано, че и в момента законодателят не ограничава прилагането на 

възстановителни практики, като доказателства за това се намират както в анализа, свързан с 

потенциала на съществуващото законодателство, така и в този на инфраструктурата за трите 

целеви района на настоящия проект: Враца, София и Стара Загора. Или, както се посочва в 

едно от заключенията на социологическото проучване на нагласите „възстановителните 

практики в българското наказателно производство са ... въпрос или на индивидуална 

инициатива, или на ситуативно решение, или на спонтанна възможност....“  

В законодателството, свързано с наказателното производство и изтърпяването на 

наказания, както и други цитирани тук закони, услугите на ВП, достъпът и насочването към 

тях не се определят по същество, никъде. Сякаш законодателят остава „сляп“ за практиките на 

ВП. Сравнението между международната и националната уредба ясно показва, че при 

транспонирането на директиви
49

 или осъществяване на дейности по реформиране на 

законодателство в синхрон с европейското частите, свързани с насочването, прилагането и 

предоставянето на услуги на ВП, в това число и като услуги, свързани с правата на жертвите, 

отпадат изцяло от националните нормативни актове. Пример за това са два закона, създадени 

именно като отговор на  европейски актове: Закона за медиацията и ЗПФКПП и неговия 

правилник. В тях много ясно се вижда частично транспониране и изцяло липса на частта, 

свързана с ВП. Същото наблюдение можем да направим и относно съществуващия ЗИНЗС и 

ППЗИНЗС, които не отразяват Европейските директиви и препоръки, в частта ВП в затворите 

и практики на ВП в пробацията, в това число и работа с жертви. Законодателната инициатива, 

                                                
49 Вече цитирани нееднократно тук, свързани както със самото ВП, така и с реализирането на права на всяка една от страните 

в различни етапи на наказателното производство.  
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цитирана в анализа на потенциала на националното законодателство, свързана с 

отклоняването от наказателно преследване на малолетни и непълнолетни бе преустановена 

поради бурна обществена реакция
50

. Можем да допуснем, че опасенията и 

свръхпредпазливостта на законодателя и недопускането на реформа, отваряща вратите за 

ВП се дължи на две пряко свързани обстоятелства: 1)  методологията, теорията и практиката 

на ВП все още са напълно непознати, което на практика го прави неприложимо
51

 и 2) 

поражда силна съпротива и негативни обществени реакции.  

В някакъв смисъл в описаните съпротиви на законодателя да включи в съдебната реформа 

и прилагането на практики на ВП може да се открие и позитивно съдържание,  имайки 

предвид извода за „тоталната неподготвеност“
52

 на засегнатите професионални общности: 

адвокати, прокурори, съдии, полиция, служители на местата за лишаване от свобода и 

пробацията, медиатори
53

, социални работници и психолози. Към това се добавят и 

негативните нагласи на професионалистите, работещи с жертви на престъпления, формирани 

както от нормативната уредба, така и от професионална им подготовка, изключваща 

философията на ВП
54

. Посоченото „позитивно съдържание“ на съпротивата би могло да се 

използва в разгръщането на политики за въвеждане на ВП и реформиране на 

законодателството „отдолу - нагоре“, като се акцентира върху развитие на капацитет, работа с 

обществените, професионалните и общностните нагласи, преди  реформирането изцяло на 

закона. Нещо, което се препоръчва от повечето пионери в развитието на възстановителни 

практики
55

 в наказателното производство.   

  

                                                
50 Може би не без основание. 

51 Един от изводите на социологическото изследване по настоящия проект. 

52 Заключението се налага от проведеното социологическо изследване, в което огромна част от респондентите посочват, че са 

научили за ВП от самото изследване. 

53 Обучавани предимно в медиация sui generis/в ортодоксален смисъл. 

54 Засилена подготовка в работа по закрила, подкрепа, психологическо консултиране и работа с травмата. 

55 Х. Зер, който смята, че реформа по вертикалата, без готовност на общностите да се включат не води до възстановителен 

резултат; Нилс Кристи пък споделя опасение, че при прекомерна намеса на държавата в прилагането на възстановителни 

практики има риск от подмяна на възстановителния дух.  
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Услуги по  
ЗПФКПП  
и ЗСУ 

Квази 

възстановителни 

практики  

 

 

Изпълнение на 

наказанието, 

възпитателни мерки, 

отклоняване  

Базисно възстановителни практики и 

квази-възстановителни   

Компенсация на жертвите по 

ЗПФКПП  

Наказателно производство 

2. Актуално състояние и изводи за проблемната карта на ВП в България  

Преди да продължим към препоръките за развитие, обаче, можем да видим как изглежда 

картата на ВП след извеждането на основните предизвикателства по домейни в настоящия 

крос-анализ.  

 

   Услуги по реинтеграция  

 

 

 

 

Фиг.3 Целеви домейни след крос-анализ на ВП в България  

 

Графиката отразява полетата на въздействие и участие в наказателното производство по 

домейни, като посочва и съществуваща инфраструктура (към всеки домейн или пресичане на 

интереси между домейни), макар и в съвсем зачатъчен вид. Колкото по-малко е полето на 

даден домейн, толкова по-малко е въздействието му върху последствията за бъдещето, 

независимо дали говорим за наказателен или възстановителен процес. Последното е показател 

и за реалното (не)посрещане на потребности, възникнали в резултат на престъплението. Ясно 

се вижда дисбаланса в участието на засегнатите страни и държавата, особено що се касае до 

последствията за бъдещето.  

В тази връзка можем да очертаем ясно две основни зони в  проблемната карта на ВП в 

България и свързани с тях последствия:  

- Липса на определение и функционално закрепване на практиките на 

възстановителното правосъдие в националното законодателство. Не присъства в нито 

 

Общност  

 

Извършители на  
престъпления 

 

  

 

 

 

 

Държава 

 

 

Жертви 
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един закон от включените в анализа и касаещи наказателното производство и 

изпълнението на наказанието; 

- Непознаване философията на ВП сред професионалистите, пряко свързани с 

наказателното производство, което се отразява на възможностите за прилагане и 

реализиране на потенциала, очертан в правния анализ на националното 

законодателство.  

 

Като резултат от тези две полета се очертават последствия, свързани пряко с хода на 

реформите в наказателното правораздаване и въвеждането на практики на ВП:  

1) Съпротива към промяна на законодателството и неговото придвижване към един по 

възстановителен дух
56

; 

2) Липса на целенасочена политика за развитие на инфраструктурата и професионалния 

капацитет.  

 

Резултатът за всеки един от домейните на ВП
57

 при липса на целенасочени действия по 

посока промяна от ретрибутивно към възстановително мислене на законодателя е:   

 Специфично за всички домейни: незачитане „свободната воля“ относно последствията 

за бъдещето
58

;  

 Специфично за всички домейни: (не)предоставяне на благоприятната възможност 

на гражданите да се ползват от ВП; 

 Специфично за жертвите: „липса на приоритетно третиране в наказателния 

процес“ и лишаване от възможност за пълно възстановяване, както на личността, така 

и на накърнените от престъплението отношения;  

 Специфично за извършителите: ограничения в поемането на пряка отговорност пред 

жертвата и общността и възможност за безпроблемно връщане в собствените им 

общности;  

                                                
56 Дори и спрямо реформа в законодателството, свързана с детското правосъдие, където общностните нагласи и тези на 

професионалистите са най-благосклонни относно прилагането на практики на ВП.   

57 Под домейни на ВП се имат предвид единствено тези на жертвите, общностите и извършителите. Този на държавата не се 

проблематизира тук. 

58 С малките изключения, отразени във вече цитираните източници  и с уговорките, които бяха направени относно 

наличието на възстановителен резултат в тези случаи. 
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 Специфично за общностите: изключване от правосъдния процес и лишаване от 

възможността да поемат отговорност за своите членове, безопасност и сигурност чрез 

възстановяването на отношенията и лечение.  

Що се касае  до домейна на държавата, фиг.3 ясно показва, че той е с най-широко поле 

на въздействие и властови заряд относно бъдещето. Дали обаче успява да посрещне и 

възстанови сторенето от престъплението е по-скоро риторичен въпрос.  За да се понижи 

очерталия се дисбаланс следва държавата да се оттегли и частично  да преотстъпи част от 

владението си на „реалните собственици на конфликта“, както казва Н. Кристи, така че да се 

създадат зони, в които минимум две засегнати страни, а в идеалния случай всички засегнати 

страни да могат да се срещат (при желание) и установяват приемливи за тях стъпки за 

поправяне на сторенето и последствията за бъдещето. 

Как това да стане следва да е задача и резултат от държавна политика, свързана с 

преосмисляне на някои основни постулати, залегнали в наказателното правосъдие, 

пенитенциарното производство и политики на държавата.  

Приложената по-долу таблица се стреми да очертае как се реализират отношенията между 

отделните домейни чрез прилагане на практики на възстановителното правосъдие и как биха 

могли да се развиват при провеждането на реформа и усилия по посока установяване на един 

възстановителен дух на правосъдието. Таблицата съдържа всички потенциални възможности, 

идващи от добрите практики в Европа, на които ще обърнем внимание в частта „Препоръки за 

развитие“.  
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Табл.1 Институции, свързани с наказателното производство и доставките на услуги на ВП  

Институция - 
 агенции и 
организации 

Роля за 
прилагането 
на ВП 

Участие  
в наказателното 
производство /  
Как?  

Целеви групи,  
с които работи 

Професионалисти,  
които имат или биха имали 
отношение към ВП 

Съд насочване  
да/ управлява 
процеса и взема 
решения 

страните, 
професионалистите, 
свързани със страните 

съдии, професионалисти, 
свързани със страните, 
фасилитатори/медиатори   

Прокуратура насочване 

да / участва в 
процеса и предлага 
решение като 
обвинение 

извършители на 
престъпления и 
граждани, жертви на 
престъпления 

прокурори, следователи, 
вътрешни или външни 
фасилитатори/медиатори   

Полиция 
информиране 
на страните, 
насочване 

не/ установяване 
на престъплението 

извършители на 
престъпления и 
граждани, жертви на 
престъпления 

разследващи полицаи и всички 
други служители, директно 
контактуващи със страните, 
вътрешни или външни 
фасилитатори/медиатори   

Адвокатура  
информиране 
на страните, 
насочване 

да/ участва и  
предлага решение 
като защитник 

извършители на 
престъпления и 
граждани, жертви на 
престъпления 

адвокати, медиатори, 
фасилитатори  

МКБППМН 

насочване 
и/или 
прилагане като 
мярка за 
въздействие  

да, но само по дела 
за промяна на 
мярка за 
непълнолетни и 
малолетни лица 

непълнолетни и 
малолетни лица 

възпитатели, секретари на 
МКБППМН вътрешни или 
външни фасилитатори 
/медиатори  и доставчици на 
услуги 

ОЗД насочване 

да/ но само по 
дела за деца 
жертви или 
извършители на 
престъпления  

деца 

социални работници, 
вътрешни или външни 
фасилитатори/медиатори  и 
доставчици на услуги 

Пробация 
насочване и / 
или прилагане 
на ВП 

да/ изпълнение на 
съдебно решение  

извършители на 
престъпления  

пробационни служители,  
вътрешни или външни 
фасилитатори/медиатори  и 
доставчици на услуги 
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Затвори 

насочване 
и/или 
прилагане на 
ВП 

да/ изпълнение на 
съдебно решение 

извършители на 
престъпления  

соцални работници, психолози  
вътрешни или външни 
фасилитатори / медиатори  и 
доставчици на услуги 

Социални услуги с 
държавно-делегир
ана дейност 

прилагане на 
ВП 

не/ освен ако не е 
разпоредено от 
съда прилагане на 
ВП  

жертви и извършители 
на престъпления, и 
всички други 

социални работници, 
психолози, фасилитатори на ВП 

НПО, доставящи 
услуги на ВП, без 
ДДД 

прилагане на 
ВП 

не/ освен ако не е 
разпоредено от 
съда прилагане на 
ВП  

жертви и извършители 
на престъпления, 
общности и всички 
други 

социални работници, 
психолози, фасилитатори на ВП 

Услуги за жертви 
на престъпления  

насочване 
и/или 
прилагане 

да/ съобразно 
мерките по закрила 
на жертвите 

жертви на 
престъпления, 
общности 

психолози, социални 
работници, терапевти, 
застъпници на жертвите, 
вътрешни или външни 
фасилитатори/медиатори   

Физически лица: 
медиатори и 
фасилитатори 

прилагане на 
ВП 

не/ освен ако не е 
разпоредено от 
съда прилагане на 
ВП  

жертви и извършители 
на престъпления, 
общности и всички 
други 

фасилитатори на 
възстановителни практики / 
медиаторите, прилагащи 
медиация жертва-извършител  
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3. Препоръки за развитие на практики на ВП в наказателното производство 

Обзорът на добри практики за въвеждане на ВП в различни национални законодателства 

показва, че най-общо съществуват три подхода за въвеждане на практики на ВП. В първия 

подход възстановителните практики се основават на изградената наказателно-правосъдна 

система, като „така се осигурява пряка и непосредствена връзка с органите, които 

извършват препращанията... Функциониращите възстановителни програми... работят в 

публичния сектор – към съда, прокуратурата, полицията, службите по пробация“
59

.  

Във втория подход държавните агенции и служби, свързани с наказателното правосъдие 

преотстъпват изцяло или частично услугите по възстановително правосъдие на 

неправителствения и частния сектор. Съществува и практика на изцяло независими служби по 

ВП.  

Третият подход включва съвместно осъществяване на възстановителни практики между  

публични и частни агенции
60

.  

Добрите практики показват, че независимо от подхода се създава и независим орган, 

свързан с обучението и продължаващото професионално развитие на практикуващите ВП. И 

независимо дали публична или частна организация осъществява услугите по ВП, то тя следва 

да има акредитирани професионалисти за това.  

Реализираният опит у нас до момента, в условията на настоящото законодателство 

показва, че практиките на ВП са се прилагали основно от НПО организации в партньорство с 

агенциите на наказателното правосъдие (затвори, пробация и МКБППМН, ДПС) и други 

публични служби. Въвеждането на медиацията у нас, както и на услуги за жертви по 

ЗПФКПП показва, че държавата по-скоро е ориентирана към преотстъпване на част от 

услугите към външни доставчици. Кой подход ще се избере във връзка с ВП е въпрос на 

анализ на ресурсите, рисковете и възможностите за законодателна реформа.  

При всички случаи усилията следва да са насочени към:  

 Изграждането на критична маса от експертиза в областта на ВП, която да е способна да 

придвижи законодателна реформа и ново възстановително-ориентирано законодателно 

мислене
61

.  

                                                
59 Всички добри практики, на които се позовава крос-анализа, са включени в: „ОБЗОР И АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И 

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО“, проф. д-р Д. Чанкова.  

60„ОБЗОР И АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ И 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

ПРАКТИКИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“, проф. д-р Д. Чанкова.  
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 Развитие на професионалния капацитет на служителите на съдебната власт, агенциите на 

наказателното правосъдие, доставчици на услуги за жертви
62

, с което да се създаде 

възможност за по-голямо насочване към вече съществуващи услуги на ВП, или 

доставчици на социални услуги, предлагащи и възстановителни практики.  

 При развитието на професионалния капацитет да се прави разлика между ниво на 

професионални компетенции за насочване към услуги и необходими професионални 

компетенции за прилагане на практики на ВП
63

. 

 Законодателна инициатива за реформа със специален фокус определяне на практиките на 

ВП и тяхното приложение в наказателното производство и при изтърпяването на 

наказанието. Законодателната реформа може да стартира от най-новото законодателство, 

транспониращо европейското, като се включат „отцепените“ части, касаещи ВП. Също 

така, законодателната инициатива,  стъпвайки на разкрития тук потенциал в 

националното законодателство за прилагане на ВП може активно да търси включването на 

нови текстове, без изричното изискване за създаването на изцяло нови закони (ЗИНЗС, 

ППЗИНЗС, ЗБППМН, Закона за медиацията, ЗПФКПП).  

 Част от законодателната инициатива изследователите в настоящото изследване предлагат 

да са проекти, пилотиращи насочване и прилагане на модели и практики на ВП в различни 

етапи на наказателното производство, чиято оценка да стане основа за въвеждане и 

закрепване на практиките на ВП в НК и останалите закони, цитирани неведнъж тук.   

 Кампании за работа с обществеността и сензитивирането й към потребностите на жертвите 

на престъпления и тези на извършителите също следва да се провеждат целенасочено и 

регулярно. Съществуват ресурси в общността, развити през годините, които следва да се 

използват на всяко едно ниво на въздействие и изграждане на политики.  

 

Водещото при съставяне на политики е да се помни, че принципите на ВП изискват 

участие на всички засегнати страни. Независимо кой подход от споменатите по-горе три за 

въвеждане на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство  ще 

бъде избран, следва да се държи сметка за възможността участниците да могат, без заплаха за 

                                                                                                                                                              
61  Проследяването на дейността на различни организации и отделни професионалисти в провежданите национални 

конференции по ВП през последните четири години показва, че единици са професионалистите, които познават в дълбочина 

философията на ВП. Всеки един от тях е разположен в различно поле на приложение и е с ограничени възмоности за 

въздействие върху решенията на законодателя.  

62 Всички изброени по смисъла на определенията за тези институции в Препоръка СМ/ Rec(2018) 8. 

63 Подробно описани в Препоръка СМ/Rec (2018) 8 и с повече насочено внимание в доклада за професионалното развитие на 

Звездица Ковачева, част от настоящия сборник.  
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своята сигурност или последствия за бъдещето, да изразят „свободната си воля“, както по 

отношение на желанието си за участие, с оглед на собствените си потребности, така и по 

отношение на  отговорността, която могат да поемат. Не случайно голяма част от „добрите 

практики“
64

 залагат на независими фасилитатори при прилагането на ВП, имайки предвид 

въздействието върху процеса на помирение, което оказва облечения във власт държавен 

служител. Не бива да се забравя и призива на Кристи относно риска държавата да формализира 

дотолкова възстановителния процес, че той да загуби силата си на естествен подход за 

помирение между засегнатите от престъпление страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
64 Разположени предимно в САЩ, Канада, Великобритания, Норвегия. 
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ISBN 978-619-188-879-5 (Печатно издание) 

ISBN 978-619-188-880-1 (Електронно издание) 
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Оценка и анализ на състоянието и възможностите 

за развитие на практики на възстановителното 

правосъдие в наказателното производство* 

 

 
Сборникът е резултат от дейности, реализирани по проект: „Насърчаване 

развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното 

производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021 г., по 

Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г. 
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