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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1141/2012, внесена от Йордан Христов Маринов, с българско 
гражданство, относно условията в затвора „Атлант“ в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е бил арестуван по силата на европейска заповед и през 
януари 2011 г. е бил прехвърлен в затвора „Атлант“ в България, счита че затворниците 
са подложени на недопустимо отношение и нездравословни условия в затворите 
(пренаселени килии, стени, покрити с плесен, насекоми, храна, негодна за консумация, 
доставена от снабдители, които всъщност са роднини на директора на затвора). 
Вносителят на петицията съответно призовава Европейския съюз и Европейския 
парламент да проведат разследване относно условията в 12-те затвора в България, като 
обърнат по-голямо внимание на условията за лишаване от свобода, които според него, 
ефективно водят до „геноцид“ на българските затворници.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията отдава голямо значение на зачитането на основните права на задържаните 
лица в ЕС. Въпреки това условията на задържане са в рамките на компетентността на 
държавите членки, които се договориха да спазват съществуващите норми на Съвета на 
Европа по този въпрос, като например европейските правила за затворите от 2006 г. 
При това положение все още няма правила на равнището на ЕС, които биха могли да 
бъдат приложими в този случай. В такива ситуации не е в рамките на правомощията на 
Европейската комисия да контролира начина, по който се управляват затворите в 
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държавите членки.

Въпреки това миналата година Комисията публикува Зелена книга относно 
укрепването на взаимното доверие в областта на задържането1. Темите в Зелената книга 
са условията на задържане, предварителното задържане и по-общо каква трябва да бъде 
ролята на ЕС в тази област. Обобщение на отговорите е публикувано на сайта в 
интернет2. От тези отговори следва, че повечето държави членки не подкрепят силна 
законодателна намеса на равнище ЕС на този етап. Поради това Комисията 
възнамерява да се съсредоточи върху правилното прилагане на съществуващите 
инструментите за взаимно признаване, приети в областта на задържането3 преди 
разработването на нови законодателни предложения и ще публикува доклади за 
изпълнението на трите рамкови решения от средата на 2013 г.

Освен това следва да се отбележи, че условията в затворите се следят отблизо от 
Европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или 
наказание (КПИ), както е определено от Съвета на Европа. Последният доклад за 
България е от 4 декември 2012 г. и може да бъде консултиран на интернет страницата  
http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Заключение

Не съществуват правила на равнището на ЕС, които биха могли да бъдат приложими в 
този случай. Поради тази причина Комисията не може да продължи разглеждането на 
този въпрос.

Следователно при отсъствието на европейското законодателство в тази област, 
управлението на правосъдието и на институциите за лишаване от свобода е в рамките 
на изключителната компетентност на националните органи

Въпреки това всеки, който счита, че неговите основни права са били нарушени, може 
да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, след като са били 
изчерпани всички вътрешноправни средства за защита.

                                               
1 Зелена книга относно укрепване взаимното доверие в европейското съдебно пространство – Зелена 
книга относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на 
задържането, COM/2011/0327 окончателен
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Рамково решение 2008/909/ПВР от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода 
или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, ОВ L 
327/27 от 5.12.2008 г., Рамково решение 2008/947/ПВР от 27 ноември 2008 година за прилагане на 
принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора 
върху пробационните мерки и алтернативните санкции, ОВ L 337/102 от 16.12.2008 г. и Рамково решение 
2009/829/ПВР от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз 
на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като 
алтернатива на предварителното задържане, ОВ L 294/20 от 11.11.2009 г.


