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Тема 1 - Обща характеристика на НИП. Историческо развитие. Източници

НИП е самостоятелен отрасъл в системата на действащото право на РБ. То е третият заключителен етап в наказателноправната област, след нак. и нак.-процесуалното право. НИП е обособена система от правни норми със самостоятелен предмет на регулиране – общ.отношения, които възникват при и по повод изпълнението на наложени със съд.актове наказания /присъда/. Адм. и дисц.наказания са извън предмета на регулиране на НИП, макар използваните в тях ограничения и принуда до са близки по характер до наказанията налагани по смисъла на НК.
Субекти на НИП са органите за изпълнение на наказанията, а също и ФЛ извършили престъпления, на които е наложено наказание, предвидено в особената част на НК, с влязла в сила присъда. Между субектите възниква правоотношение, което се нар. нак. – изпълнително. То възниква след като лицето е извършило престъпление и на него му е наложено наказание с влязъл в сила съд.акт /присъда/ и се прекратява след: изтърпяване на наказанието; амнистия; смърт.
Методът в НИП е преимуществено властнически, но съществуват и норми, които дават право на субекта извършил престъпление сам да определя своето поведение.
Източниците на НИП могат да се разделят на:
	Вътрешни – могат да се посочат КРБ, законите и ПЗНА - НК; НПК; Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
	Международни – международни актове в областа на НИП, които по реда на чл.5, ал.4 са ратифицирани и имат превес над вътрешното ни законодателство:
	Актове на ООН:

	Всеобща декларация за правата на човека от 1948г.

Международен пакт за икономически, социални и културни права и Международен пакт за граждански и политически права от 1966г.
Конвенция, относно принудителния или задължителния труд от 1932г.
Конвенция против изтезанията или друга форма на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;
Конвенция за правата на детето;
	Европейски актове:

	Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 1950г. ратифицирана през 1992;
	Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 1987г. ратифицирана през 1994г.

	Актове на ООН, СЕ и ЕС без задължителен характер: 

	Минимални стандарти относно: правосъдието върху младежта; мерките не свързнаи с лишаване от свобода; защита на непълнолетните лишени от свобода; и др 

Ръководни насоки  за превенция на противоправните деяния;
Принципи на медицинската етика за здравните работници...от 1982г; и Етика на здравеопазването в затворите от 1995г.
Европейски правила относно: затворите; обществените санкции и мерки;
Препоръка NR(92)16 относно служителите за изпълнение на общ.санкции и мерки;

Тема 2 - Изпълнение на наказанията като дейност

Изпълнението на наказанията представлява сложна и многообразна дейност, която съдържа в себе си два елемента:
	дейност по реализиране съдържанието на наложеното наказание – в тази дейност се изразява репресията, чрез която се реализира наказателната функция на държавата;
	извършване на други дейности, които не са свързани с наказателната репресия, т.е, дейности които не са репресия спрямо лицето изтърпяващо наказание (осигуряване на труд през време на наказанието лишаване от свобода, осигуряване на достъп до списание, осигуряване на обучение и др.)

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. замяната на пробацията с лиш. от свобода и отмяната на прилагането на чл.66 от НК;
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.
Чл.415. Окръжният прокурор или районният прокурор с постановление може да отложи изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробация: 
1. при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието - до шест месеца; след изтичане на този срок изпълнението на наказанието може да бъде отлагано за същия срок въз основа на ново медицинско освидетелстване;
2. при бременност на осъдената или раждане - до шест месеца преди и една година след раждането;
3. когато поради особени обстоятелства като пожар, стихийно бедствие, тежка болест, смърт на единствения трудоспособен член от семейството и други незабавното изпълнение на присъдата може да доведе до тежки последици за осъдения или за неговото семейство - до три месеца;
4. спрямо особено необходими специалисти в предприятия, учреждения или организации-до три месеца ;
5. за завършване на текуща учебна година или започнатия курс за квалификация - до два месеца. ОРГАНИ ЗА  НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗП.НА НАКАЗАНИЯТА-са определени съобразно вида на наказанието
- Лишаване от свобода-в затвори и поправ.домове.Администрацията на тези заведения е прекия изпълнител на това наказание.Правомощия на началника на затвора и попр.дом-по ръководството на затворната адм-я,цялата дисциплинарна власт по отношение на лишените от свобода ;ръководи територ.звено на Главна Дирекция изпълнение на наказанията. Затворническите общежития от открит и закрит тип са подразделения на затворите и попр.домове.Следствените арести също са подразделения на Главна Дирекция Изпълнение на наказанията.Правомощията на началника на следствения арест са аналогични на началника на затвора.
-.Пробация-от пробационните служби,които са звена на ГД Изпълнение на наказанията.Основните фукнции по изп.на пробацията са възложени на пробационните съвети в съотв.районен съд. Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Министърът на правосъдието определя:  структурата и щата на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение и  пределните звания за длъжност
- Конфискация на имущество и глоба –от Агенцията за държ.вземания по местонахождението на конфиск.движими или недв.вещи или по постоянен адрес на осъдения.
- Лишаване от права и общ.порицание-от държ.органи,учреждения,фирми и др.

Тема 3 - Основни принципи на Наказателно-изпълнителното право:

Принципите на НИП са основни правни идеи въз основа, на които се формира наказателно изпълнителната политика на държавата. Основните принципи на НИП са определени в Закона за изпълнение на наказанията. Те биват общи (изобщо за правото) и специфични. 
Общи принципи са:
	Законност – този принцип се изразява в задължението на всички държавни органи, физически лица да спазват точно разпоредбите на закона. Неспазването на закона може да доведе до неспазване на изпълнението на наложеното наказание както и до нарушаване на човешките права на осъдения(както казва д-р В. Енчев «Ние не можеме сега да го вържем за тръбите и да го биеме нали....»)
	Равенство – този рпинцип се изразява в това, че при изпълнението на наказанието всички осъдени са равни пред закона, не може да се третират различно според техните политически възгледи, религия раса и т.н.т.

Хуманизъм – този принцип се изразява в спазването на основните човешки права и свободи. Това ще рече например че ние лишаваме определено физ. Лице от свобода, но не можем да го изолираме изцяло от външният свят. Необходимо е през време на наказанието да спазваме правото му на живот, правото му на информация, на никого не могат да се налагат наказания, които причиняват физическа болка, или са унизителни  за човека;
	Принцип не демократизма - на прозрачност при изпълнението на наказанията и привличане на различни държавни органи, правителствени  неправителствени организаций при осъществяване на дейността по изпълнение на наказанията

Специфични принципи са:
	Осъществяване на контрол върху повевдението на осъдените с цел да се предотврати извършването на други престъпления;

Осигуряване на условия за подържане на психическо и физическо здраве на осъдените и зачитане на правата и достойнствата им;
Принцип на деференциран и индивидуализиран подход при изпълнение на наказанията: - този принцип се изразява в това, че всеки индивид е различен от останалите и при всеки отделен човек е необходимо да се подходи индивидуално при изпълнение на наложеното наказание;
	Публичност, откритост и осъществяване на независим контрол върху органите по изпълнение на наказанията;
	Взаимодействие с държавни органи, физически и юридически лица; 

Принцип на прогресивната система – според него осъдените с добро поведение и работещи могат да преминат в по леко заведение и да бъдат предсрочно освободени.

Тема 4 - Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода:

Наказанието лишаване от свобода представлява физическо ограничаване на свободата на придвижването и изолация от останалата част от обществото, с което се цели недопускането на извършване на други престъпления от лишения от свобода както и неговото превъзпитание.
В Република България лишеният от свобода не може да се изолира напълно от обществото, защото такова отношение към него е противозаконно.
Изпълнението на наказанието Лишаване от свобода се изпълнява в определени места за лишаване от свобода. Такива места са:
	затворите
	затворнически общежития от закрит и открит тип;

поправителни домове – за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода наложено на непълнолетни (Бойчиновци и Сливен);
Поправителното въздействие на наказанието лишаване от свобода се осъществява чрез::
	осигуряване на условия за подържане на физическо и психическо здраве и спазване на човешките достойнства на осъдените;

реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения;
ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на средата на осъдените;
осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените;
организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и др, дейности;
Според действащото законодателство наказанието лишаване от свобода съдържа в себе си следните задължителни елементи:
	настаняване и задържане на осъдения за установения с присъдата срок в специално определено за това заведения – това е абсолютно задължителна предпоставка за изпълнение на това наказание;

подчиняване на определен режим – той определя степента на изолация от обществото, диференцираното настаняване на осъдените, реда и дисциплината в заведенията за изтърпяване на наказанието и разпределението на времето на осъдените;
отнемане или ограничаване на други права – например ограничаването на пасивното избирателно право;
През време на наказанието лишаване от свобода в зависимост от определеният режим затворниците могат да участват в организирани спортни и културно-масови мероприятия, имат право да извършват определен труд някои от които с откъсване от мястото за лишаване от свобода, възможно е да се абонират за всички вестници и списания, във всеки затвор има библиотека и т.н.т. 
Освен това се организират курсове за обучение и преквалификация на затворниците, с цел по-лесната адаптация след изтичането на присъдата и пускането им от затвора.
Участието на лишените от свобоа в тези дейности е доброволно;

Тема 5 - Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода:

Според ЗИН наказанието лишаване от свобода се изпълнява 
- в затвори;
- в поправителни домове за лица до 18г. 
- затворнически общежития - към затворите могат да се създават общежития от открит и закрит тип, а към поправителните домове само от открит тип. 
Тези общежития не са самостоятелни, а са под контрола на затворите и домовете. Те могат да бъдат откривани и закривани от министъра на правосъдието и по инициатива на главния директор на Главна дирекция по изпълнение на наказанието. 
Органите по изпълнението могат да се разделят на два вида:
	Специализирани – основна функция е изпълнение на наказанията 
	Неспециализирани – основна функция е реализирането на наказанието, подпомагане на специализираните органи за ресоциализиране на осъдените или за изтърпяване на наказанието: -  Министерството на образованието, Министерство на здравеопазването, Прокуратурата, съдилищата, омбудсмана и т.н.т. Прокуратурата контролират комисиите, могат да посещават затворите  и да се срещат с осъдените, да изискват всякаква информация. Прокурора дава задължителни предписания, които трябва да се изпълнят от затворническата администрация във връзка със законосъобразното изпълнение на наказанието. Осъществяват контрол за законосъобразност.

Съдиите могат да посещават местата за лишаване от свобода, да изискват информация и да дават указания и препоръки , но те не са задължителни за ръководителя на затвора . ако той прецени, че те са не целесъобразни той ги отнася до директора на Главна дирекция изпълнение на наказанието, които вземат окончателно решение.
Омбудсманът може да посещава затворите, да се среща с осъдените, да изисква информация, може да дава препоръки към Министъра на правосъдието, може да отправя предложения за закриване на места за ЛС, ако те не отговарят на международните стандарти.
Специализирани органи:
	Министерството на правосъдието, то осъществява контрол и ръководство на изпълнението на наказанието. Министърът може да издава подзаконови нормативни актове – наредби. Министърът на правосъдието има други функции към отделни осъдени – да издава дисциплинарни наказания. Той може да делегира някои от своите правомощия на лица, които да следят изпълнението на наказанието.
	Дирекция “Изпълнение на наказанието” - Началникът й също може да издава подзаконови актове. Има функции за изпълнение на наказанието на отделни осъдени – дисциплинарни , които се обжалват пред административен съд; разрешение за брак в затвора. Главния директор на ГДИН са да контролира и ръководи изпълнението на наказанието. Началникът на затвора отговаря за цялата дейност на мястото за лишаване от свобода. Неговите правомощия са както върху служителите в затвора, така и върху затворниците. Може да издава подзаконови нормативни актове, в рамките на неговата компетентност. Разполага с дисциплинарна власт
	Съвет по изпълнение на наказанията - държавен обществен орган, в който са включени представители от държавни и неправителствени организации. Състои се от щатни служители и пленарен състав. Съветът разработва методически въпроси във връзка с изпълненията на наказанията
	Комисия по изпълнение на наказанията – включва в себе си:

	Зам. Началника на зтвора

	Психолога

	Съдия от окръжен съд

Всички органи се наричат пенитенциарна система. 

Тема 6 - Диференцирано настаняване на осъдените по затворите, поправителните домове и затворническите общежития:

Това настаняване е част от принципа за диференциран подход. Настаняването се извършва въз основа на няколко признака:
	по пол – мъжете изтърпяват наказанието в места различни от тези за жените

по възраст – пълнолетните отделно от непълнолетните. В поправителен дом могат да се настанят определен брой пълнолетни, но да не оказват влияние върху непълнолетните като изпълняват там някаква работа ( смяна на бушони)
лицата, които не съм бълг. Граждани изпълняват наказанията в отделни затвори определени със заповед на Министъра на правосъдието ( по гражданство)
предишна съдимост на лицата – от тази гледна точка осъдените се делят на рецидивисти и нерецидивисти – Параграф 3 от ЗИН – рецидивистите са две категории лица: 
А) лица осъдени два или повече пъти за умишлени престъпления. По отношение на тях не се прилагат чл.23 , чл.25 от НК и ако са изтърпявали наказание ЛС. 
Б) осъдените за престъпление, представляващи опасен рецидив. 
Не са рецидивисти:
а) такива, които трябва да изтърпят наказанието в затворнически общежития от отворен тип  осъдените за първи път с наказание до 5г.за умишлени престъпления по чл.59 ЗИН. и осъдените за престъпления по непредпазливост – тук не важи изискването за първи път; 
б) лица изтърпяващи наказания в затворнически общежитие от затворен тип - лица осъдени за първи път за умишлено престъпление с наказание над 5г., нереабилитипани и нерецидивисти по смисъла на §3 , лица, осъдени за извършени от тях престъпления в изпитателния срок при наложено условно осъждане, лица които имат изтърпяно наказание за престъпление по непредпазливост.
В поправителните домове рецидивистите се настаняват отделно от нерецидивистите.  Диференцираното държане не се прилага само при учебните занятия.
Законът е уредил и възможност съдът да постанови с присъдата, че въпреки че са налице основания за настаняване в затворнически общежития от открит тип той да не бъде настанен там, ако има някаква опасност. 
За реабилитирани се смятат лицата:
	по право – с изтичане на определен срок предвиден в НК след първо осъждане и изтърпяване на наказанието; 

с решение на съда – когато лицето поиска да бъде реабилитирано и това може да стане при наличие на едно от следните условия:
1. до момента не са осъждани 
2. амнистираните лица 
3. чл.88 НК – реабилитация 
4. реабилитирани и не са рецидивисти по параграф 3 

Тема 7 - Настаняване в затворите и поправителните домове.

Лишените от свобода  се приемат в затворите и поправит. домове само въз основа на влязла в сила присъда и разпореждане за привеждането й в изпълнение. Обвиняемите и подсъдимите се приемат въз основа на определение за задържане  под стража.
При приемане  в затвора ЛС се настаняват в отделно помещение , където престояват от 3 до 5 денонощия. Подлагат се на мед. преглед ,психологическо изследване и санитарна обработка, запознават се с правилата за вътрешен ред и с правата и задълженията им.  ЛС , които  трябва да изтърпят  наказанието си в общежития от открит, полуоткрит и преходен тип се приемат в съответния затвор и се настаняват в отделни приемни помещения , където престояват до 2 денонощия. В срок до 5 дн. / а за ЛС по чл. 12 А  в срок от 2 дни / новопостъпилите се приемат от ръководството на затвора , което след като ги изслуша и се запознае с всички документи и със  заключението на психолог и лекар ги разпределя по отряди и определя вида и мястото на  работата която ще изпълняват. В срок от 2 дн. за всеки новопостъпил се завежда лично досие. Вещите и ценностите  които осъдения няма право да държи при себе си се  изземват за което се съставя протокол в 3 екземпляра: един към вещите, един към досието и един се предава на ЛС . При постъпване на  затворника  се изпраща  съответ.уведомителни писма – до военното окръжие, военноотчетното бюро, по местожителство на ЛС . На ЛС  се дава възможност да уведоми близките си за постъпването му в затвора. 
Новопостъпилите непълнолетни се приемат от началника на поправ. дом ,психолога и лекаря. Те се настаняват в приемна от 10 – 14 денонощия. Запознават се с обстановката и реда, проучват се техн. личностни качества,  криминална разяреност, сем. положение , причини за извършеното престъпление.
Постъпващите  за втори и последващ път непълнолетни  се настаняват в отделни приемни помещения. Въз основа на заключение на лекаря, психолога и предложения на отрядния началник след изтичане срока на престоя  в приемната непълнолетните се разпределят по отряди, раб. места и учебни звена. 
В срок от 3 дн. след постъпването на непълнолетните за това се уведомяват родителите им или лицата които упражняват род. права, прокуратура, военното окръжие. Общ. съвет , наблюдателната комисия и детска педагогическа стая. По местоживеенето или съответната местна комисия за борба с/у противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . В останалите отношения приемането на непълнолетните в поправителни домове не се различават от това в затворите. 

Тема 8 - Правно положение на лишените от свобода

Признаването на осъдения за пълноценен правен субект  носител на права и задължения, означава че администрацията е длъжна да му осигури възможност да упражнява тези си права  и може да иска от него само това което се включва в задълженията му, но в същото време трябва да изисква точно изпълнение на всичките му задължения да не допуска ползването на права които не са му предоставени. 
Правното положение на ЛС най общо представляват съвкупността от техните субективни права и задължения на които те са носители по време на изпълнение на наказанието.
чл. 23 ЗИН  гласи че ЛС могат да се ползват от всички установени от законите права с изключение на : 
- правата от които са лишени с присъда ; 
- правата които са им отнети или ограничени изрично със закон или с др.нормативен акт  и правата чието упражняване е несъвместимо с изпълнението на наказанието. 
Особености в правния статут на ЛС 
а/ затворниците постъпват в местата за ЛС не само като носители на придобити вече субективни права и задължения, а като правоспособни правни субекти с възможности да придобиват нови права и да поемат нови задължения.
б/ Освен в/у правоспособността изпълнението на наказанието се отразява и в/у субектив. права на които осъдения е носител – ЛС не могат да придобиват правата, които са им ограничени  и не могат да упражняват правата които са им отнети с присъдата -законът засяга пряко някои субект. права – избирателното право  - не могат да упражняват нито едно право което изисква личното им присъствие и когато могат да се осъществяват само извън затвора  
в/Специфични субект. права на ЛС –чл. 31  . Те не се придобиват от факта на извършеното престъпление, а от факта на настаняването им и задържането в места за ЛС. Органите на ИН поемат грижите за поддържане и запазване на здравното им състояние. Специфични права са им предоставени като стимул за участие във възпитателните мероприятия , право на безплатна храна, облекло ,обувки , спални принадлежности, лекарства ,учебни пособия  и помагала, два раб.дни им се зачитат за 3 дн. ЛС , право на свиждане, кореспонденция, колети, пари за лични нужди ,престой на открито, годишна почивка.
г/ Изпълнението на наказанието ЛС оказва голямо отражение  в/у правните възможности на гражданина. Най съществените и многобройни ограничения на тези възможности са резултат от изолацията на осъдения от обществото. Др. част от правните възможности са  ограничени изрично от закона да получават храна пратки и пари  да харчат пари за лични нужди , да се срещат с когото и когато пожелаят , да престояват на открито.
д/ Забрани за лишението от свобода :  да внасят и държат при себе си забранени от администрацията предмети. ; - да продават ,купуват, даряват и заменят помежду си  вещи с които разполагат в затвора; - да употребяват спиртни напитки , наркотични вещества , а на непълнолетните да пушат; - да играят хазартни игри , да получават и притежават печатни и др. материали с порнографско съдържание  ; - да провеждат митинги, групови протести, събрания които не са разрешение от администрацията. 
Имат право да подават молби и жалби  до органите  / не подлежат на проверка / 
е/ Задължения на ЛС – установено от закона – вид и мярка на дължимо поведение. Има 2 основни групи .
Общи за всички граждани – ограничената правоспособност на затворниците им пречи да встъпват в определени правоотношения и водят до невъзможност да се придобиват и задълженията .Изолацията води и до отпадане на някои от задълженията на свободните граждани – част от семейно правните задължения , задължението за отбиване  на редовна военна служба.
Специфични задължения – да не се напуска мястото за изтърпяване на наказанието , да се участва в обществено полезен труд ; да се  участва във възпитателните мероприятия да се спазват установените правила – да се изпълняват точно разпорежданията на съответните длъжностни лица. 

Тема 9 - Режим в местата за лишаване от свобода – същност, съдържание:

Уреден е в раздел 5, чл.65  следващите ЗИН.
Режимът спомага за осъществяване целите на наказанието.
Целта при непълнолетните е възпитателна и поправяне.
Режимът има най-малко 2 значения:
1.да бъде част от  съдържанието на наказанието създават се правни ограничения;
2.възпитателна
Не им е забранено да се разпореждат с имуществото си(движимо и недвижимо).Нотариалното изповядване се извършва в затвора.
Функция-чрез ограничаването се цели освен наказване и поправяне и превъзпитание на наказаните лица.
Характеристика :режимът се определя от съда с присъдата.
Режимът, с който започва изпълнението на наказанието ЛС се нарича първоначален.
Специален режим като първоначалния се определя за лицата,осъдени на доживотен затвор или доживотен без право на замяна.
Строг режим - на тези, които трябва да изтърпят наказание в затворническо общежитие от закрит тип или в затвор.
Общ режим - за настанени в затворнически общежития от открит тип(чл.61 ЗИН). Затворническите общежития от открит тип се прилага лек и общ режим.
Лекият не може да бъде определян като първоначален от съда.
Изменения на режима-в по-лек или в по-тежък:
1.изменения на първоначалния режим:
а)в по-лек от първоначалния;
б)в по-тежък от първоначалния
2.последващо изменяне на режима:
а)в по-лек;
б) в по-тежък
Законът предвижда наличието на различни предпоставки за двата вида изменения.Паликарски ги нарича формални и материални предпоставки

Тема 10 - Изменение на режима на лишените от свобода:

Изменение на първоначалния режим в по-лек става, когато са налице 2 предпоставки,предвидени в закона:
1.формални-лишеният от свобода да е изтърпял ¼  от размера на наказанието,но не по-малко от 6 мес,като тази ¼ се изчислява със зачитане на работните дни и намаленото с евентуално помилване.2 работни дни = 3 дни изтърпяно наказание-чл.66 ЗИН.1/4,когато имаме указ за помилване.Ако има да се изпълнява наказание по няколко присъди ¼ се изчислява на база сбора на наказанията.
2.материални-лишеният от свобода показва,че се поправя-има добро поведение.Тази констатация трябва да бъде обективирана в поведението на лицето.
Последващо изменение на режима в по-лек-първоначалният режим е изменен в по-лек и пак се налага да се измени в по-лек(строг-общ-лек).Трябва да са налице 2 предпоставки:1.формална-да изтече срок след предишното изменение,не по-малък от 6 мес.-чл.66ал.3 ЗИН;2.материална-да покаже,че продължава да се поправя.Тези 6 мес. по стария ЗИН са били календарни,сега не е казано.Работните дни се зачитат.
Изменение на режима в по-тежък от първоначалния(чл.67 ал.1 ЗИН) - Необходимо е осъденият грубо или системно(в продължение на 1г три пъти е наказван дисциплинарно за дисциплинарни нарушения) нарушава установения ред,отклонява се от работа или влияе отрицателно в/у останалите.Не се изисква влиянието да е съзнателно,достатъчно е да бъде констатирано-практикувайки нормалното си поведение да повлияе отрицателно. 
Чрез специфичните права на лишените от свобода се създават ограничения на правните им възможности чл.86 ЗИН
1.право на кореспонденция-неограничена кореспонденция-праща и получава.Кореспонденцията се проверява с оглед на сигурността,но е от значение и за корекционната и възпитателна работа с лишения от свобода.Целта е стимулиране на социално-полезните контакти.Чл.86 ал.2 ЗИН-началникът на затвора с мотивирана писмена заповед може да забрани кореспонденцията с лица,оказващи отрицателно влияние в/у лишения от свобода,с изключение на възходящи,низходящи,съпруг,братя,сестри,защитници и повереници.
2.свиждания-има право най-малко на 2 на месец,няма максимум.В зависимост от групата,лишените знаят в кои дни имат право на свиждания,от колко до колко часа.Близките получават листовки за това.Провеждат се в специални помещения,без физически контакти,разговорите трябва да са на български иначе се назначава преводач,разговорите се контролират и при нарушаване се прекратява свиждането.Свиждането се провежда на групи.Няма ограничение за лицата,които могат да ходят на свиждане,но трябва да са до 4-ма,като това не важи за лица по чл.86ал.2 ЗИН.Посетителите може да бъдат проверявани.Продължителността на свиждането е 40 минути.Има и особени свиждания-с повереници и адвокати-в специални помещения и могат да подават писмени материали по между си.Провеждат се поначало в отсъствието на служители,те не се контролират.Може в присъствие на служител ако той или лишения от свобода писмено заяви искане за това.
Право да ползват суми за лични нужди в определен размер месечно.Максималният размер е ограничен със закон.Могат да ги ползват за купуване на различни неща от магазин в корпуса или друг ако имат достъп в зависимост от това дали изтърпяват наказанието в по-леки условия.Трябва да а от категорията на разрешените за задържане и ползване на вещи,съгласно списъка одобрен от мин-ра на правосъдието.В затворническите общежития от закрит тип,лишените от свобода нямат право на пари и ползването на суми за нуждите им става чрез купуване по сметка-на всеки лишен се води картон,където е записано с каква сума разполага.В открития тип,лишените имат право да държат в себе си суми до размера,определен им за месечно ползване.Има затворнически магазини.По принцип сумите трябва да са получени като възнаграждение за общественополезния труд,който са положили.Поради безработицата ЗИН предвижда такива суми да бъдат получени и отвън.Те постъпват чрез затворническата адм-я. Размерът на сумите е различен в зависимост от типа на заведението и режима,на който са поставени.При лекия режим-60% от минималната работна заплата.При специален режим(той се прилага само по отн-е на рецидивисти)-20% от мин. работна заплата.Общ режим-50% от минималната работна заплата.Размерът се урежда с правилник за прилагане на ЗИН.
Право на телефонна връзка-чл.86ал.1 т.5 ЗИН.Във всеки затвор и затворническо общежитие има телефон на БТК с жетони/карти и разходите за проведените разговори са за сметка на лишените от свобода.Има установен ред за ползване.

Тема 11 - Обществено полезен труд и права на лишените от свобода във връзка с участието в обществено полезен труд:

Трудът в местата за лишаване от свобода е особено важен поради степента на обществена изолация. При полаган на труд два работни дни се зачитат като три дни лишаване от свобода, освен това за положеният труд се полага и съответното възнаграждение.
Трудът трябва да е организиран по такъв начин, че да се доближава до труда в съответното предприятие/ организация в който се осъществява. Организирайки трудовият процес затворническата администрация трябва да осигури правото на лишените на труд и да го съобрази с квалификацията им като в същото време се стреми да обхване по-голямата част от лишените от свобода. 
Трудът трябва да е обществено полезен – целта е лишените от свобода да разберат, че могат да печелят благодарение на собствените си усилия, а не чрез престъпления.
Обектите, където може да се полага труд съгласно ЗИН са предимно в затвора – цехове, работилници. Може и в предприятия извън структурата на затворите, с които се сключват договор със съответното физическо или юридическо лице. ЮЛ трябва да са в държавно участие. Обектите трябва да отговарят на изискванията за охрана, сигурност и безопасност на труда. Когато изискванията биват нарушени началникът на затвора спира лишени от работа до отстраняване на проблема. 
Лишените от свобода не могат да работят за служители на местата за лишавани от свобода.
Отдаване на труд – така е записано в договора полагането на труд.
Задължение на работодателя освен да организира труд  и да плаща възнаграждение по договора на фонд „Затворническо дело”. Възнаграждението трябва да съответства на това, което е предвидено за съответната длъжност + всички трудови плащания (допълнителни) по трудовото законодателство вкл. добавки при вреден и опасен труд.
Продължителността на работния ден и седмица, мужду дневната и между седмичната почивка съответстват на разпоредбите на КТ – 5 дни работна седмица ( с тяхно съгласие главния директор на Главна дирекция „изпълнение на наказанията” може да определи 6 дни работна седмица). Продължителността на между дневната почивка е 12часа – чл. 79 ал.4 
Видове труд:
	платен

безвъзмезден -не платен по чл.80 ал.1
извънреден - в размери допустими за останалите работници/ служители по трудовото законодателство. Разрешава се от главния директор на Главна дирекция „ Изпълнение на наказанието” (ГДИН). Той е платен, но не се счита извънредно за работен ден, следователно осъдения получава само допълнително възнаграждение.
Видове безвъзмезден труд:
	доброволният труд може да бъде полаган и с изрично писмено съгласие на лишения от свобода. Той е в извън работно време в почивни и празнични дни. Може да е свързан с хигиенизиране на затвора, обществени места (паркове, градини). Зачита се при изчисляване на срока на наказанието.

дежурство –свързано е с поддържане най-вече на хигиената на местата за ЛС или на територията на затвора. Той не е пожелание, а по график. Не се зачитат за работни дни и е неплатен.
За платения труд лишените от свобода получават трудово възнаграждение определено със заповед на Министъра на правосъдието и не може да бъде по-малко от 30/100 от предвиденото за съответната работа.
На работещите лишени от свобода им се полага годишен отпуск в размер на 14 дни като е необходимо епрез последните 10 месеца да са работили най-малко 8 месеца Времето на почивка се зачита за работни дни .
Ако по време на полагане на труд лишения от свобода стане не правоспособен поради трудово злополука или професионално заболяване времето през, което е в това състояние се зачита за работни дни.
 
Тема 12 - Възпитателна и корекционна работа с лишените от свобода:

Този тип работа започва веднага след постъпване на лишения от свобода в местото за лишаване от свобода.
Първо се прави оценка на лишения от свобода:
	на риск от рецидив или нанасяне на други значителни вреди; 

оценка за поведението – настоящо и очаквано; 
възможностите за корекции в поведението / личността, които да доведат до преодоляване на личностните дефицити. 
Тази оценка трябва да послужи за т. нар. планиране на изпълнението на наказанието и трябва да обхване всички дейности по видове и във времето, които ще се извършат по отношение на лишения от свобода. В този план се предвиждат индивидуални и колективни корекционни програми във връзка с изискването на закона лишеният от свобода да бъде превъзпитан и след изтърпяване на присъдата да не допусне повторно извършване на престъпление
Задачите на възпитателната дейност в местата за лиш. от свобода са:
1. повишаване на образованието и културата на осъдените;
2. създаване на конкретно отношение към извършеното престъпление;
3. ограничаване на отрицателното въздействие на затворническата среда;
4. създаване на правилен мироглед.
Формите на възпитателната дейност са: 
-индивидуални мероприятия; 
- групови мероприятия.
Наред с възпитателната работа, корекционните дейности са средство за поправяне и превъзпитаване на осъдените.Дейностите,осъществявани в местата за лишаване от свобода са: 
- общообразователно и професионално-техническо обучение;
- участие в самодейни организации;
- спортни дейности;
- задоволяване на религиозни дейности - във всеки един затвор има по един религиозен представител.

Тема 13 - Средства за поддържане на раеда и дисциплината – поощрения на лишените от свобода:

За да се стимулира доброто поведение у затворниците и с цел осигуряване на вътрешния ред и дисциплина и недопускане на нарушения от страна на лишените от свобода могат да им бъдат налагани дисциплинарни наказания или да бъдат поощрявани.
 В случай, че лишените от свобода имат добро поведение, проявяват висока дисциплинираност, сътрудничат при провежданата с тях възпитателна работа, или имат постигнати успехи в работата, спортните и културно масовите мероприятия или други положителни прояви на тях могат да им се дават поощрения като:
	писмена похвала;  

заличаване или отмяна на наложено наказание;
извънредна хранителна пратка;
	парична или предметна награда (обикновено се дава парична награда щото предмета е някоя книга и тя се дава само на такъв, който може да чете);
	удължено свиждане за срок от 4-ри часа;

свиждане с близките извън затвора, затворническото общежитие или поправителният дом за срок до 12 часа – само за лишени от свобода в затворнически общежития от открит тип или за затворници на общ режим в общежития от закрит тип и затворите;
месечен домашен отпуск до две денонощия;
домашен отпуск до 5 дни;
ползване на годишната почивка извън затворническото общежитие от открит тип;
На лишените от свобода може да им се разреши извънредна хранителна пратка и при свиждане от близките им.
Поощрението парична награда се разрешава за личните нужди на лишения от свобода над месечната работна заплата, с която разполага месечно и тя не може да бъде по-голяма от 200 лева
Лишените от свобода на лек режим ползват месечният домашен отпуск от два дни по право. С тази награда се награждават затворници изтърпяващи наказанието си на общ режим в затворнически общежития от открит тип.
Домашният отпуск от 5 дни не може да се дава на лишени от свобода на строг режим ако не са изтърпели поне една година наложената им присъда.
Дните прекарани в домашен отпуск или годишна почивка се считат за дни от изтърпяването на присъдата.
Наградите се дават със заповед на началника на затвора (поправителният дом).
Началника на затворническото общежитие може да дава като най-голяма награда свиждане с близки извън мястото за лишаване от свобода за срок до 12 часа.
Началника на ГДИН може да дава всички поощрения.
 
Тема 14 - Средства за поддържане на реда и дисциплината – наказания на лишените от свобода:

За да се стимулира доброто поведение у затворниците и с цел осигуряване на вътрешния ред и дисциплина и недопускане на нарушения от страна на лишените от свобода могат да бъдат поощрявани или да им бъдат налагани дисциплинарни наказания в случай че допуснат дисциплинарни нарушения.
За дисциплинарно нарушение се смята деяние извършено виновно от лишения от свобода, с което се нарушава вътрешният ред, дисциплината или се уврежда имущество или физически длъжностно лице или друго лице лишено от свобода. Дисциплинарни нарушения са:
	неспазване на реда и дисциплината;

неизпълнение или лошо изпълнение на възложени задачи и заповеди от съответните длъжностни лица;
грубо нарушаване на хигиената в помещенията и правилата за охрана и безопасност на труда;
завръща след указаното време от домашен отпуск както и използване на времето за прекъсване на наказанието не по предназначение;
неизпълнение на задълженията или неспазване на ограниченията предвидени в този закон;
опит за бягство или отклонение от местата за лишаване от свобода или работните обекти;
отправяне на клевети или набеждаване на служители или други лица лишени от свобода;
Ако извършеното нарушение съставлява и престъпен състав наред с дисциплинарното наказание се изпраща и преписка в прокуратурата.
Дисциплинарни наказания, които се налагат са:
	писмено предупреждение;
	извънредно дежурство по подържане на чистотата и хигиената до 7 дни;
	отмяна на неползвана награда;

забрана за участие в колективни мероприятия;
лишаване от хранителна пратка за срок до три месеца;
лишаване от право на домашен отпуск на лишените от свобода изтърпяващи наказанията в затворнически общежития от открит тип, за срок до три месеца;
изолиране в наказателна килия за срок до 14 денонощия;
изолиране в наказателна килия в извънработно време, почивни и празнични дни за срок до 14 денонощия в продължение до 3 месеца;
Наказанията се налагат със заповед на началника на затвора или поправителния дом.
Началниците на общежития могат да налагат наказания до т. 6 т.е. лишаване от право на домашен отпуск на лишените от свобода изтърпяващи наказанията в затворнически общежития от открит тип, за срок до три месеца. Те могат да затварят провинилия се лишен от свобода в наказателна килия за 24 часа, в случай че наказанието не бъде продължено от началника на затвора те трябва да бъдат освободени.
Директорът на ГДИН може да налага всички наказания.

Тема 15 - Засилени предпазни мерки, прилагани към лишените от свобода. Употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие:

При изпълнение на функционалните си задължения държавните служители от местата за лишаване от свобода могат да използват физическа сила, помощни средства и оръжие, в случай на нарушения на реда и дисциплината в местото за лишаване и те не могат да бъдат възстановени по друг начин.. Освен това държавните служители могат да използват за своя защита шлемове, щитове, бронежилетки и др. защитни средства на въоръжение в МВР.
Физическа сила може да се употреби от служителя когато:
	при явно неподчинение и/или отказ да се изпълни законово нареждане или забрана;

при физическа съпротива, нападение или посегателство в/у собствения живот или живота на друго лице;
за предотвратяване на бягство, задържане или конвоирате на лишен от свобода, ако той окаже съпротива или не се подчинява;
За помощни средства се считат белезниците, различни видове палки, халосни, стоп и др. подобни видове куршуми, различни светлинно-звукови отвличащи средства и др. одобрени от Министъра на вътрешните работи. Тези средства могат да се използват в следните случай:
	за освобождаване на заложници;

за освобождаване на завзети помещения и сгради, съоръжения и транспортни средства;
за пресичане на групово нападение, барикадиране или за прекратяване на буйство или друг вид агресивно поведение;
при конвоиране или задържане на лишен от свобода;
когато в резултата на депресия или психическо разстройство има опасност лишения от свобода да посегне на живота си или на живота на друго лице;
Служителите в местата за лишаване от свобода могат да употребяват  оръжие като крайна мярка за:
	пресичане на бягство;

защита от нападение, застрашаващо живота и здравето както и при освобождаване на заложник;
отблъскване на групово или въоръжено нападение;
Съществуват три хипотези за употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие:
	в работно време, когато има време за реакция – със заповед на началника на местото за лишаване от свобода;

в извън работно време при подобни обстоятелства – със заповед на командира на дежурната част;
при внезапно възникнали обстоятелства без значение от времето – по решение на служителя;
За употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие незабавно се съставя доклад и се уведомява незабавно съответният прокурор;
В случай на природни бедствия, епидемии, пожари, бунтове и въоръжени нападения в местата за лишаване от свобода Министъра на правосъдието може да въведе допълнителни ограничителни мерки за срок до 30 дни. Тези мерки се заключават във ограничаване или забрана за: достъп до местата за лишаване от свобода от външни лица; на свижданията; домашните отпуски; престоя на открито; провеждането на колективни мероприятия, спортни, културни или религиозни дейности.
В случай на бунтове, групови или въоръжени нападения за възстановяване на реда могат да вземат участие и специализираните сили на МВР. Това става със разрешение на Министъра на вътрешните работи по искане на Министъра на правосъдието.
Когато е необходимо предотвратяване на бягство или посегателство върху здравето и живота на друго лице Главният директор на ГДИН може със своя заповед да разпореди изолирането в отделна килия  на лишен от свобода за срок до два месеца и забрана за участие в колективни мероприятия. За началото на изолитрането и за освобождаването се уведомява съответният прокурор.

Тема 16. Имуществена отговорност на лишените от свобода:

Имуществената отговорност на лишените от свобода е уредена в раздел IV от Закона за изпълнение на наказанията.
Ако лишен от свобода причинили вреди на затвора или затворническото общежитие и това не съставлява престъпление, той носи имуществена отговорност за причинените вреди до размера на полагащата му се част от основното месечното възнаграждение за положеният труд.
За липсващи дрехи, обувки и други вещи дадени на лишения от свобода за ползване, лишеният от свобода ги заплаща в пълен размер.
Следователно съществува два вида имуществена отговорност:
	намалена – до размера на полагащата му се част от основното месечно възнаграждение;

пълна – себестойността на липсващата вещ.
Имуществената отговорност се реализира, чрез удръжки от месечното възнаграждение на осъдения със заповед на началника на затвора.
Тази заповед трябва да бъде издадена до 6 месеца от причиняване на вредата.
След издаване на заповедта лишеният се уведомява писмено за това и след 14 дневен срок започва удържането от възнаграждението. В този срок лишеният от свобода има право да оспори заповедта пред администрацията.
В случай че осъденият оспори одържането на възнаграждението администрацията в 7 дневен срок отнася въпроса до районният съд по местонахождение на затвора. Съда се произнася еднолично с решение, което не подлежи на обжалване.
Имуществената отговорност на лишените от свобода се налага независимо от дисциплинарната отговорност, ако се предвижда такава за извършеното деяние.
В случай, когато лишеният от свобода причини вреди на трето лице отговаря затвора или поправителният дом , а когато третото лице е възложител на работа, отговаря “Фонд затворно дело”
В този случай затвора, поправителният дом или държавно предприятие “Фонд затворническо дело” имат право да удържат дължимото от лишения от свобода или да искат от него връщане на платеното но не повече от размера на намалената имуществена отговорност.

Тема 17 - Участие на обществеността в работата на местата за лишаване от свобода:

В изпълнение на наказанието лишаване от свобода, превъзпитанието и ресоциализацията на затворниците могат да взема участие и обществеността чрез медиите,  различни обществени организаций, физически и юридически лица, които са извън системата на изпълнение на наказанията.
Достъпа до местата за лишаване от свобода на медийте и обществените организаций е строго определен.
Лишените от свобода имат право да бъдат показвани по телевизията. На тях може да им бъдат вземани интервюта, да бъдат заснимани и др. п. Заснемането, вземането на интервюта и тяхното излъчване в телевизия, радио или побликуването им във различни вестници и списания става само със съгласието на лишените от свобода.
Лишените от свобода имат право да работят на обекти на физически и юридически лица като работодателята е длъженд а им осигури здравословни и безопасни условия на труд както и да им плаща възнаграждение, част от което се изплаща на затворника.
Лишените от свобода имат право да участват в спортни, културни и други масови мероприятия. Осигурява им се участието в религиозни обреди. В местата за лишаване от свобода се допускат духовни лица, които имат право да извършват религиозна дейност и да се срещат на саме с лишения от свобода.
На лишените от свобода се осигурява обучение и достъп до образование, на някои категорий лишени от свобода(лица под 18 год., жени и др) се осигуряват излети, екскурзий, посещения на спортни и културни мероприятия извън затвора.
За наблюдение на превъзпитанието и ресоциализацията на лишените от свобода към общините се създават Наблюдателни комисии. Те включват в състава си пробационен служител, представител на затвора, представители на трудови, религиозни и различни неправителствени организации, общински съветници и др. Тези комисии са на бюджетна издръжка като разходите за тяхната дейност са за сметка на съответната община.
Дейноста на тези комисй се заключава в:
	осъществява обществен контрол на местата за лишаване от свобода;

подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода;
	правят предложения за изменение на режима на лишаване от свобода или за предсрочно освобождаване;
	правят предложения и дават мнения по искания за помилване;
	подпомагат семействата на лишените от свобода;

съдействат за настаняване на работа и битово устройване на изтърпялите наказание лишените от свобода;
Членовете на комисията имат право да посещават местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и да се запознават с нужната им информация от затворническата администрация.
Тези комисии могат да организират различни общи мероприятия в местата за лишаване от свобода и различни месечни абонаменти за вестници, списания, услуги.
Според чл. 171 ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията предложенията и препоръките на комисийте са задължителни за началниците на затвора и поправителни домове.

Тема 18 - Освобождаване от местата за лишаване от свобода:
 
Лишените от свобода се освобождават от затворите, поправителните домове и затворническите общежития в следните случай:
	при изтърпяване на наказанието;

при амнистия;
при помилване с остатъка от наложеното наказание;
при условно предсрочно и предсрочно освобождаване;
при прекъсване на изпълнението на наказанието;
в други случай предвидени в НПК;
Един месец преди освобождаването на лишения от свобода затворническата администрация уведомява за това общинският съвет, кметството, постоянен адрес на освободения и съответната наблюдателна комисия.
Ако осъденият е освободен условно предсрочно и за времето до изтичане на наказанието са предвидени пробационни мерки началника на затвора изпраща определението на съда до съответната пробационна служба.
При помилване или амнистия за една от няколко присъди, времето за останалите присъди се приспада от до момента  изтърпяното наказание.
Освобождаването при изтърпяване на наказанието се извършва след изтичане на определения срок на наказанието. Освобождаването трябва да стане точно на деня и месеца в който изтича присъдата. В случай, че денят на освобождаването е неработен ден, лишеният от свобода се освобождава предходния работен ден. Ако липсва ден от месеца, в който се освобождава лишения, то той се освобождава с изтичането на месеца(става въпрос ако е влязъл на 29 февруари и трябва да излезе на 29 февруари следващата година – излиза на 28 февруари).
При изчисляването на времето на присъдата трябва да се има в предвид че 2 работни дни се зачитат за 3 дни изтърпяно наказание. За работни дни, за които има норма за пълен работен ден се счита изпълнението на 100 на 100 от определената норма, в случай на неизпълнение на нормата дните се преизчисляват според изработеното. Ако няма определена норма, дните се изчисляват според уплътняване на работното време(8 часа работно време един - работен ден).
Лишени от свобода, които не работят а имат право да учат дните, в които посещават занятия се зачитат за работни дни.
При изчисляване на изтърпяното наказание когато с изработените дни трябва да се намалят 30 дни от присъдата, тя се намалява с един месец, а при 360 дни се намаля с една година.
При освобождаване на лишените от свобода, които нямат средства им се осигурява билет до постоянният адрес и храна за времето на пътуването за сметка на затвора или поправителният дом.
Ако лишеният от свобода при освобождаване няма топли дрехи, обувки и бельо то такива му се осигуряват от затвора или поправителният дом.
При амнистия, помилване, условно предсрочно, или предсрочно освобождаване, лишеният от свобода се освобождава в деня, в който акта бъде получен в затвора. В случай, че акта пристигне в неработен ден, лишеният от свобода се освобождава първият работен ден.
Ако в деня на освобождаването лишения от свобода се намира в лечебно заведение, то затворническата администрация урежда преместването на освободения в друго лечебно заведение. В случай че освободеният е в състояние, в което не може да бъде преместен остава в съответното лечебно заведение като за това се уведомяват незабавно близките му, съответният прокурор и ГДИН.  

Тема 19 - Зачитане и отменяне на зачетени работни дни на лишените от свобода:

При извършване на работа, през време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на затворника му се полага възнаграждение и му се зачитат дните, през които е бил на работа за дни от изтърпяване на наказанието 2:3, съответно два работни дни за три дни от изтърпяване на наказанието.
Обектите, където може да се полага труд съгласно ЗИН са предимно в затвора – цехове, работилници. Може и в предприятия извън структурата на затворите, с които се сключват договор със съответното физическо или юридическо лице. ЮЛ трябва да са в държавно участие. Обектите трябва да отговарят на изискванията за охрана, сигурност и безопасност на труда. 
Освен това лишените от свобода могат да работят в цехове, работилници и стопанства на територията на местата за лишаване от свобода
Трудът трябва да е организиран по такъв начин, че да се доближава до труда в съответното предприятие/организация, в който се осъществява. Организирайки трудовият процес затворническата администрация трябва да осигури правото на лишените на труд и да го съобрази с квалификацията им като в същото време се стреми да обхване по-голямата част от лишените от свобода. 
За работни дни, за които има норма за пълен работен ден се счита изпълнението на 100 на 100 от определената норма, в случай на неизпълнение на нормата дните се преизчисляват според изработеното. Ако няма определена норма, дните се изчисляват според уплътняване на работното време(8 часа работно време един - работен ден).
Продължителността на работния ден и седмица, между дневната и между седмичната почивка съответстват на разпоредбите на КТ – 5 дни работна седмица ( с тяхно съгласие главния директор на Главна дирекция „изпълнение на наказанията” може да определи 6 дни работна седмица).
Лишени от свобода, които не работят а имат право да учат дните, в които посещават занятия се зачитат за работни дни.
При изчисляване на изтърпяното наказание когато с изработените дни трябва да се намалят 30 дни от присъдата, тя се намалява с един месец, а при 360 дни се намаля с една година.
Лишените от свобода могат да изпълняват и безвъзмезден труд:
	доброволният труд може да бъде полаган и с изрично писмено съгласие на лишения от свобода. Той е в извън работно време в почивни и празнични дни. Може да е свързан с хигиенизиране на затвора, обществени места (паркове, градини). Този вид труд се зачита при изчисляване на срока на наказанието.

	дежурство –този вид труд е свързан с почистването и подържането на реда, чистотата и хигиената в затвора. Този труд не е пожелание, той се полага по график изготвен от затворническата администрация. Този вид труд е неплатен и не се зачита при изчисляване на изтърпяване на наказанието.

Отмяната на зачетените работни дни е процедура, уредена в НПК и се извършва при:
	когато осъденият не изпълнява трудовите си задължения;

осъденият е извършил престъпление през времето на изтърпяване на наказанието;
влияе на другите лишени от свобода при неизпълнение на трудовите си задължения през време на изтърпяване на наказанието; 
Искане за отмяна имат право да отправят прокурора и от началника на затвора.
Отмяната се разглежда от тричленен състав на съответният окръжен съд по местонахождението на затвора. Съда се произнася с определение, което може да се обжалва пред апелативния съд в сроковете предвидени в НПК.

Тема 20 - Особености при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните:

Особеностите относно лишаването от свобода на непълнолетните е уредено в глава четиринадесета на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Това което не е уредено в тази глава се прилагат общите разпоредби на законодателството на Република България.
Към местата за лишаване от свобода се сформират педагогически съвети, чийто състав и дейност се регламентират със заповед на Министъра на правосъдието съвместно с Министъра на образованието и науката.
Наказанието лишаване от свобода е насочено предимно към превъзпитанието на непълнолетния и подготовката му за пълноценно участие в обществото при спазване нормите на законите.
Закона предвижда по-дълъг период за встъпване в условията на поправителният дом. След постъпване в поправителният дом непълнолетните се настаняват отделно и се държат под наблюдение от възпитател, лекар и психолог от четиринадесет дни до един месец.
Непълнолетните, които за първи път се настаняват в поправителен дом се настаняват отделно то останалите.
В поправителните домове се предвижда общ, лек и строг режим. 
На лишените от свобода първоначално се определя общ режим. В случай че лишеният от свобода е извършил бягство, груби или системни нарушения на реда и дисциплината може да се постави на строг режим. Ако лишеният от свобода покаже добро поведение, положително отношение към обучението след изтърпяване на ¼ от наказанието но не по-малко то три месеца може да бъде поставен на лек режим.
През време на наказанието непълнолетните могат да се обучават в училища и курсове
Тяхната ре социализация се извършва като през време на наказанието максимално възможно се разширява възможностите за контакти с външната среда.
На непълнолетните лишени от свобода им се разрешава най-малко два часа престой на открито.
Началникът на поправителният дом може да :
	насочи непълнолетните към контакти с лица, неправителствени организации и фондации, които да подпомогнат тяхната ре социализация;

да разреши свиждания с удължена продължителност с горепосочените лица и с близки, които влияят положително на осъдения;
да организира посещения на исторически и други забележителности, съвместни мероприятия с граждани и връстници на осъдените лица, посещение на културни, спортни и други мероприятия извън поправителният дом;
На лишените от свобода непълнолетни се налагат дисциплинарни наказания от началника на поправителният дом и тези наказания могат да бъдат:
	писмено предупреждение;

извънредно дежурство по подържане на чистотата и хигиената за срок до три дни;
отмяна на награда, която не е ползвана;
забрана за участие в мероприятия във и извън поправителният дом за срок до три месеца;
изолиране в наказателна килия със или без извеждане на работа или на училище до 5 денонощия;
При навършване на пълнолетие лишените от свобода, чийто наказания не са изтърпени се местят в затвори по предложение на Началника на поправителният дом със заповед на Главният директор на ГДИН.
Навършилите пълнолетие могат да останат в поправителният дом до навършване на 20 годишна възраст по предложение на Педагогическият съвет.

Тема 21 - Изпълнение на наказанието доживотен затвор, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права.

	Доживотен затвор:

За изпълнение на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна се прилагат разпоредбите на глава петнадесета от закона. За това, което не е уредено в тази глава се прилагат общите разпоредби на закона и на българското законодателство.
Осъдените на доживотен затвор се настаняват в специално обособени затвори, или в общи затвори в специално обособени отделения, отделно от другите затворници
Те нямат право да минават на общ или лек режим. Нямат право на награди, които се ползват извън района на затвора.
Осъдените на доживотен затвор могат да се настаняват заедно в общи помещения с други лишени от свобода с условие за участие в общи трудови, спортни, културни и други общи мероприятия.
Първоначалният специален режим на лишените от свобода до живот и до живот без право на замяна могат да преминат на по-лек режим след изтърпяване най-малко 5 години от наказанието при добро поведение. 
Преместването на тази категория затворници става само по решение на съда при замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода като в този случай горепосочените ограничения не се прилагат.
	Конфискация на имущество:и глоба:

Наказанието конфискация на имуществото се изпълнява от Национална агенция за приходите по:
	местонахождение на конфискуваните движими и недвижими вещи;

постоянен адрес на осъдения, когато са конфискувани парични вземания съгласно разпоредбите за събиране на държавни вземания;
Конфискуваните движими, недвижими вещи се предоставя на НАП а парични вземания постъпват в републиканският бюджет.
Ако наказанието бъде отменено следва връщане на конфискуваното имущество на собственика или на неговите наследници. 
В случай че това е невъзможно се изплаща обезщетение по държавни цени на дребно, а в случай че няма такива на пазарни цени като се взема в предвид овехтяването на вещите.
Наказанието глоба се осъществява от НАП по постоянен адрес на осъдения съобразно разпоредбите за събиране на държавни вземания;
	Лишаване от права:

Това наказание се изпълнява от органите, които избират или назначават съответните длъжностни лица.
След влизане в сила на присъдата, лишаване от право на заемане на определена длъжност органът, който избира или назначава съответнот лице е длъжен незабавно да го освободи от длъжност.
Работодателят или браншовият ръководител на лице, на което му е наложено наказание лишаване от право да упражнява определена професия е длъжен незабавно да уволни това лице.

Тема 22 - Настаняване и изолация на лицата с мярка за неотклонение задържане под стража:

Задържането под стража е най-тежката процесуална мярка за неотклонение уредена в НПК. Задържане под стража може да се постанови в следните случаи:
	когато лицето е привлечено като обвиняем повторно или при условия на опасен рецидив;

лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление и е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода не по-малко от една година, чието изпълнение не е отложено по чл. 66 от НК.
Лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода не по-малко то 10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание;
Мярката за неотклонение задържане под стража се налага за срок:
	до една година в случай че лицето привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление;
	до две години, в случай че лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание;

В случай че след изтичането на тези срокове няма влязла в сила присъда лицето се освобождава незабавно по заповед на съответният прокурор.
При задържане под стража незабавно се уведомяват близките на лицето и работодателя на обвиняемия, а в случай че обвиняемия е чужд гражданин и МВнР.
Според ЗИН за задържаните под стража се прилагат общите разпоредби доколкото не е предвидено друго.
Особени разпоредби са предвидени част четвърта от ЗИН.
Задържаните под стража се настаняват в арести по место на извършване на досъдебното производство.
В ези арести освен тях се настаняват и :
- осъдените на лишаване от свобода, приведени по разпореждане на съда или прокурора за явяване на съдебни дела, за участие в действие по разследване и др. процесуални действия;
- задържаните лица обявени за национално издирване;
- задържаните от прокурора по реда на НПК (задържане до 72 часа);
Никои не може да бъде настанен в ареста без писмена заповед за неговото задържане!
В арестите обвиняемите и подсъдимите се настаняват отделно:
- мъжете от жените;
- непълнолетните от пълнолетните;
- чужденците от всички останали;
Обвиняемите и подсъдимите по едно и също дело не подлежат на диференцирано настаняване освен ако няма писмено разпореждане на съответният прокурор.
Обвиняемите и подсъдимите се изпращат в затворите, където се гледа съответното дело 
При настаняване в затворите обвиняемите и подсъдимите се настаняват отделно от осъдените.
Обвиняемите и подсъдимите се държат постоянно заключени помещения в затворите и поправителните домове, когато:
	са обвинени в престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода над 15 години или доживотен затвор;

грубо или системно нарушават реда и дисциплината с което застрашават реда в затвора;
Местено от един арест в друг или от един затвор в друг може да става само с разпореждане на прокурора или съответния съд, за което писмено се уведомява затворническата администрация.
При задържане под стража се извършва обиск на лицето и медицински преглед, а за иззетите вещи се съставя протокол.

Тема 23 - Права и задължения на задържаните с мярка за неотклонение задържане под стража:

Обвиняемите и подсъдимите с наложена мярка за неотклонение задътжане под стража имат задължения по общия ред на ЗИН, но имат някои по-различни права уредени в част четвърта от този закон.
При тях могат да влизат съдиите, прокурорите, адвокатите, защитниците и поверениците.
Срещата на обвиняемите и подсъдимите с адвокатите, защитниците и поверениците се извършва насаме като те могат да бъдат наблюдавани но разговорите им нв могат да бъдат слушани и/или записвани.
Освен това обвиняемите и подсъдимите имат право:
	на свиждане, по времето на което могат да получават хранителни пратки, пратки с дрехи други разрешени за използване в арестите вещи, кореспонденция, престой на открито и получаване на суми за лични нужди;

на телефонна връзка с близки, роднини, защитника и повереника по ред определен от Главния директор на ГДИН;
да ползват лични дрехи и обувки;
да получават и четат книги, вестници и списания, да слушат радиопредавания и да гледат телевизия;
Кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите не подлежи на проверка от администрацията.
Задържаните под стража имат право да работят но за това се изисква тяхното писмено съгласие.
Вътрешният ред в арестите се определя със заповед на Главният директор на ГДИН.
На задържаните под стража може да им се налагат дисциплинарните наказания и дават съответните поощрения съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На лишени от свобода, които са привлечени като обвиняеми и по  друго дело за извършено престъпление от общ характер се налагат по-строги мерки от предвидените за съответния режим за наложеното наказание;

Тема 24 - Място и органи за изпълнението на наказанието пробация:

Пробация е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно.
Съществуват шест вида пробационни мерки:
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 или програми за обещствено въздействие, 
5. поправителен труд 
6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
За изпълнение на наказанието пробация функционират така наречените пробационни служби, които се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието.
Функциите на пробационните служби са:
	подпомагат съда при избора на подходящо наказание и съответен вид пробационна мярка;

организират и осъществяват пробационни мерки и ограничения за осъдените;
осигуряват необходимото наказателно – изпълнително въздействие за поправяне и превъзпитание на осъдените лица и постигане целите на наказанието;
работят във взаимодействие с държавни органи, правителствени и неправителствени организации за ре социализацията на осъдените;
Областните пробационни служби организират и ръководят дейността на пробационните служители в целия район на съответния окръжен съд.
По искане на съда за избор на подходящо наказание, пробационните служби изготвят съответните предсъдебни доклади.
Към всеки районен съд се създават пробационни съвети, които се състоят от:
	пробационен служител – председател;

представители на местната власт, районните управления, на МВР, структури на здравеопазването, образованието, социалните грижи и службите по заетостта.
На заседанията си комисиите решават следните въпроси:
	обектите, в които ще се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото;

подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на пробационната дейност;
изготвяне на предложения до съответния съд по чл. 43а от НК;
изготвяне на становище до съответният прокурор за прилагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 – чл 92 от НК.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой членове на комисията.
В заседанията на комисията на комисията участва прокурор от съответната районна прокуратура.
Пробационните мерки се изпълняват по настоящ адрес на осъдения. Мястото на изпълнение на пробационните мерки може да бъде променено само със заповед на Главния директор на ГДИН.

Тема 25 - Изпълнение на пробационните мерки задължителна регистрация по настоящ адрес  и ограничения свободата на придвижване:

	Регистрация по настоящ адрес:

Тази мярка е посочена на първо място в чл. 42а, ал. 2 от НК. Нейното предназначение е да осигури възможност за упражняване на известен контрол върху осъдения и в незначителна степен – да ограничава възможността за извършване на друго престъпление. Тя безспорно може да оказва и известно превъзпитателно въздействие, като напомня на осъдения, че ограничаването на неговите права е последица от извършеното престъпление.
Разпоредбата на чл. 42б, ал.1 НК определя тази мярка като “явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице”.
А/ От задължителните мерки регистрацията по настоящ адрес в най-голяма степен може да засегне възможността на осъдения за свободно предвижване в пространството. Задължението за явяване и подписване няма да му позволи да се отдалечава на разстояние, което не може да преодолее за периода от време между две явявания пред пробационния служител или определеното от последния длъжностно лице. По тази особеност пробацията като вид наказание се доближава до отмененото вече наказание задължително заселване.
Б/ На второ място задължителната регистрация по настоящ адрес ограничава и правото на осъдения сам да определя режима на своя живот. Това ограничение пряко произтича от необходимостта той да присъства в седалището на пробационния служител или на определеното от него длъжностно лице в момента на явяването за подписването. Следователно осъденият трябва да съобрази разпределението на времето си по начин, че да се яви в указания момент.
В/ Регистрацията по настоящ адрес е един от задължителните елементи от съдържанието на пробацията. Не може да има съмнение, че се касае именно до съдържанието на наказанието, защото именно този термин е използван от законодателя в чл. 141к, ал. 2 от ЗИН. От това следва, че честотата на явяване също е част от съдържанието на това наказание. Естествено възниква въпросът за определяне честотата на явяване и подписване. 
2. Ограничаване свободата на придвижване:
 При избора на забраните съдът следва да има предвид характера на извършеното престъпление, личността на дееца, възможността за извършване на ново общественоопасно деяние, както и връзката между извършеното престъпление и възможността за свободно придвижване.
Когато съдът реши да наложи повече от една забрана в рамките на разглежданата пробационна мярка, той има право да постанови те да бъдат с различно времетраене. Този извод произтича от обстоятелството, че именно съдът определя съдържанието на наказанието като цяло.
Изпълнението на ограниченията в свободното придвижване ще се контролират от пробационния служител или от друго определено от него длъжностно лице /чл. 141б, ал. 1 от ЗИН/
А/ Първата възможна забрана е - за посещаване на точно определени в присъдата места, райони и заведения /чл. 42б, ал. 3, т. 1 от НК/. Касае се за обекти или площи, които са обособени в пространството.
Б/ Втората предвидена забрана е - тази за напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора /чл. 42б, ал. 3, т. 3 от НК/
В/ Третата възможна забрана в рамките на мярката ограничения в свободното придвижване е - тази за напускане за определен период от денонощието на жилището, което осъденият обитава /чл. 42б, ал.3, т.3 от НК/.

Тема 26 - Изпълнение на пробационните мерки поправителен труд и безвъзмезден труд:

1. Поправителен труд:
С окончателната уредба на пробацията от българската система на наказанията отпадна поправителния труд без лишаване от свобода като вид наказание, което не съотвества на съвременната обществена действителност. Същевременно новата разпоредба на чл. 42б, ал. 2, т. 5 от НК предвижда поправителен труд като пробационна мярка. 
А/ Продължителността на мярката поправителен труд може да бъде от три месеца до две години /чл. 42а, ал. 3, т. 2 от НК/. 
Б/ Съдържанието на мярката поправителен труд се изразява в засягане на трудови права на осъдения. В зависимост от постановеното с присъдата от неговото възнаграждение се удържат в полза на държавата от 10 до 25 на сто, като времето, през което мярката се изтърпява, не се зачита за трудов стаж.
В/ За да бъде наложена пробационна мярка поправителен труд, необходимо условие се явява изискването в момента на постановяване на присъдата, съдът да установи, че подсъдимият работи по трудово или служебно правоотношение. 
Този извод следва от разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от НК, която предвижда, че тази мярка се изпълнява по местоработата на осъдения. Задължението за установяване на последната тежи върху обвинението. А подсъдимият не следва да отговаря в случай, че откаже да посочи субектите, с които се намира в трудовоправни или служебни отношения, защото това е част от неговото ненакърнимо право на защита.
Уредбата на пробацията включва и мярката безвъзмезден труд в полза на обществото, който може да бъде от 100 до 320 часа годишно, с максимална продължителност до три години /чл. 42а, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК/.
А/ Според разпоредбата на чл. 42б, ал. 5 от НК тази мярка се изразява в полагане на труд в полза на обществото без ограничаване свободата на осъдения. 





