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ВЪВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Институциите за изолиране на неподходящи за обществото граждани са 

предназначени за хора, които се предполага, че могат да бъдат реинтегрирани 

след определен период от време. Целта е те да бъдат не във вреда, а в услуга 

на обществото. Основната социална функция на формите за изолация на 

изтърпяващите наказания  е да осигурят  сигурността на свободните граждани.  

През последните години необходимостта от промени в пенитенциарната 

система на България и в частност средата за функционирането ѝ на 

съвременно ниво добива все по-голяма актуалност поради няколко основни 

причини: 

- нарастване на престъпността в периода на преход от планова към 

пазарна икономика и социална диференциация на обществото; 

- недостиг на места за настаняване в структурите за лишаване от свобода; 

      - остаряла и нереформирана с години материална база на затворите в 

Република България; 

     - привеждане на местата за лишаване от свобода в съответствие със 

съвременните изисквания и директивите на Европейския Съюз. 

Реформирането на сградния фонд, обаче се оказва изключително трудно, 

поради натрупаните с десетилетия нерешени проблеми и обществената 

непопулярност, както на темата, така и на мерките, които трябва да се 

предприемат за привеждане на условията в затворите в съответствие с 

нормативите и правната философия в страните от Европейския съюз. 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на изследването е да се предложат насоки за изграждане на 

адекватна на съвременното развитие материална база на заведенията за 

лишаване от свобода, отчитаща спецификата и строгостта на наказанията. 

ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За постигането на така формулираната цел на труда, се поставят следните 

задачи: 
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1. Проучване на законовата и нормативната рамка в изграждане на места 

за лишаване от свобода в България и директивите в Европейския съюз, както и 

възможности за публично-частно партньорство в тази област; 

2. Изследване на съвременни български и чуждестранни практики и 

изясняване на спецификата на този вид обитаване в съответствие със 

съвременните изисквания; 

3. Систематизиране на основните функционални елементи в структурата 

на заведения за излежаване на присъди и изясняване на тяхната специфика; 

4. Дефиниране на основните типове композиционни схеми в 

пространственото изграждане на заведенията за лишаване от свобода; 

5. Анализ на спецификата на архитектурната среда в жилищните 

помещения, обслужващите, комуникационните и откритите пространства; 

6. Формулиране на критерии за оразмеряване на специализираните 

пространства и тяхното техническо оборудване в процеса на реновация на 

съществуващи сгради; 

7. Изясняване на основните проблеми , посредством анкетно проучване 

проведено с работещи в сферата на структурите за изтърпяване на 

наказанията. 

8. Предлагане на функционални и обемно-пространствените решения, и 

създаване на краен продукт, съобразен със задължителното спазване на 

законовите изисквания – за безопасност, за външна ограниченост, 

противопожарни, хигиенни и други. 

ТЕЗА НА ТРУДА 

Създаване на хуманна и ефективна във възпитателно отношение 

архитектурна среда за изтърпяване на наказанията, адекватна на тяхната 

тежест, щадяща достойнството на затворниците и спомагаща за последващото 

им интегриране в обществото.   

ПРЕДМЕТ И ГРАНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Предмет на изследването са функционалните решения и специалните 

изисквания (стандарти) за местата за лишаване от свобода с лек и общ режим. 

Извън обхвата на труда остават затворите, предназначени за усилено-строг 

режим, женските затвори (по отношение на пространства за отглеждане на 

деца), формите за обитаване със специфични медицински проблеми, 

поправителните домове и затворите за непълнолетни, както и предварителните 

арести. Не е засегнато и проучване на архитектурния образ в зависимост от 

групите затворници. 
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МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Методиката за постигане на финалната  цел на дисертационния труд и 

решаване на поставените задачи се базира на методите на анализа, които 

включват:  

Анализ на:  

- законова и нормативна рамка; 

- българска и чуждестранна практика; 

- резултати от анкетно проучване; . 

- критически анализ на европеиски нормативни изисквания. 

Синтез:  

- основни типове композиционни схеми; 

- теоретични схеми и решения на жилищни единици; 

- предложения за типови детайли; 

- формулиране на площни и  функционални изисквания към жилищната 

среда. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

Разработката е насочена към архитекти, инженерни проектанти, 

инвеститори, административни и законодателни органи и други специалисти 

работещи в сферата на изтърпяване на наказания, които имат средства и 

желание за осъвременяване на средата за обитаване в съответствие със 

съвременните нормативни документи и изисквания в тази област.  

Дисертационният труд може да послужи, като теоретичен и приложен 

материал за обучение на студенти и повишаване на квалификацията на 

специалисти по архитектура, които проявяват интерес в областта на 

планирането и проектирането на сгради за хора лишени от свобода, както и на 

консултанти на инвестиционния процес. 
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1. ГЛАВА ПЪРВА – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

В този раздел на труда се систематизират и изследват отделни точки от 

„Препоръка № (2006) 2 на Комитета на министрите на държавите 

членки относно Европейските правила за затворите“. Анализирани и извлечени 

са изводи, с които е предоставено решение, което може да бъде използвано и 

приложено в разработването на отделни проекти по част „Архитектура“ 

Те са както следва, съобразно оригиналната номерация в гореописания 

документ: 

„4. Условията в затворите, които са в нарушение на човешките права на 

затворниците, не могат да бъдат оправдани с липса на ресурси.“[13] 

Коментар на автора: Поради тези факти и многото разработени 

препоръки от европейските страни се налага по-подробното анализиране на 

това изискване и необходимостта в кратък срок да бъде създадена организация 

за реновацията на този вид обитаване, в съответствие с Протокол №(2006) 2. 

„5. Животът в затвора трябва максимално да се доближава до 

положителните аспекти на живота в обществото.“ [13] 

Коментар на автора: До този момент целта в тези структури е била 

наказателно излежаване на присъдите на правонарушителите. Не е търсено 

максимално доближаване към външната среда. Вземайки под предвид 

деянията им , те се възприемат от общността различно и социализирането им 

към положителните аспекти на живот, е било обществено отхвърляно. Това 

изискване е много общо формулирано и не съобразено с различните видове 

престъпления и наказания. Ето защо е необходимо детайлно изследване и 

разработване на предложения за различни форми и тяхното архитектурно 

претворяване като не трябва да се забравя, че към тези форми на обитаване 

принадлежи освен възпитателна, така и наказателна функция.  

„18.1 Битовите условия на затворниците, и особено условията за спане, 

трябва да са съобразени със зачитането на човешкото им достойнство, трябва 

да осигуряват, доколкото е възможно, възможност за усамотение, и да 

отговарят на хигиените и здравословни изисквания, като се обръща 

необходимото внимание на климатичните условия, и особено на съдържанието 

на въздух на кубически метър, пространство, осветление, отопление и 

вентилация.“ [13] 

Коментар на автора: Независимо от формите на изпълнение на 

наказанията при лишаване от свобода, не трябва основните човешки права, а 
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именно достъп до въздух, светлина, вода, опазване на човешкото достойнство 

да бъдат нарушавани по какъвто и да е било предлог. Това налага да се 

предвиди подмяна на остарелите елементи и детайли от сградния фонд с по-

нови материали, отговарящи на съвременните стандарти и нормативи. 

Необходимо е средата да отговаря на изискванията за безопасност на 

изтърпяващите наказания. 

В следващия изследван документ, който е „Наръчник на служителя в 

непинициарните учреждения“ се казва, че комитет против изтезанията и 

нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ)  препоръчва 

основният стандарт за затворници, както мъже, така и жени, да не бъде по-

малко от 4 кв. м. на затворник. Единични килии, по-малки от 6 кв. м. са описани 

като “твърде малки”, но приемливи ако техните обитатели могат да прекарват 

значителна част от деня извън тях и е препоръчано килии, които са по-малки от 

6 кв. м. да бъдат извадени от употреба за настаняване на затворници. 

Комитетът изглежда е възприел граница на толерантността от 9 кв. м. за килии, 

в които са настанени двама затворници.” Забелязва се справедливост по 

отношение на предоставената за ползване площ. 

В същият документ се казва: „Затворниците, насочени към най-строг 

режим, се настаняват в отделни килии, които трябва да отговарят на следните 

изисквания:  

1. Трябва да има 3, 25-квадратни метра непокрито пространство за всеки 

обитател на единична килия.  

2. Когато пребиваването в килията надхвърля 10 часа дневно, трябва да има 

поне 7,43 квадратни метра обща площ на човек.  

3. “Непокрита площ” е използваемата площ, която не е покрита с мебели и други 

фиксирани за пода предмети. Поне една от страните на непокритата площ 

трябва да е най-малко 2,13 метра. При изчисляване на непокритата площ, 

всички предмети трябва да са в работно положение и трябва да са налице като 

минимум: легло, умивалник, маса и шкафче.  

………………….. 

…Всеки затворник, който прекарва десет и повече часа дневно в килия / 

стая, трябва да разполага с оборудване както следва: пространство за спане и 

дюшек най-малко на 30 см от пода; пространство за писане и близко до него 

място за сядане; място за поставяне на неща за лично ползване и подходящо 

място за съхранение на дрехи и лични вещи.“ 

………………….. 
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…18.2 Във всички помещения, където затворниците живеят, работят или 

се събират: 

а. прозорците трябва да са достатъчно големи, за да дават възможност на 

затворниците да четат или работят на естествено осветление при нормални 

условия и да позволяват влизането на свеж въздух, освен ако няма съответната 

климатична инсталация; 

б. изкуствената светлина трябва да съответства на приетите технически 

стандарти; и 

в. трябва да има сигнална система, чрез която затворниците да могат да 

установяват незабавна връзка с персонала на затвора.“ [13] 

Коментар на автора: Често срещани  приспособления като метални 

капаци, летви или плаки, закрепени за прозорците на килиите, лишават 

затворниците от достъп до естествена светлина и до чист въздух. Те се 

използват особено често в заведения свързани с периода на разследване на 

престъпления.  Комитетът за предотвратяване на изтезанията „изцяло приема, 

че по отношение на някои затворници може да се налага вземането на някои 

специфични мерки за сигурност, целящи предпазване от риска от конфликти 

и/или престъпна дейност. Но подобни мерки се прилагат по изключение, а не 

като правило. Това означава, че съответните власти трябва да изследват 

случаите на всички затворници, за да се убедят дали се налагат специфични 

мерки за сигурност във всеки един от тях. И ако такива мерки се налагат, те 

никога не трябва да включват лишаване на затворниците от естествена 

светлина и чист въздух.”[13] 

Изкуственото осветлението се включва в определени часови зони от дежурен 

смяна, както и се изгася в 22 часа отново от него. Излежаващите присъда нямат 

достъп електро инсталацията. При реновацията на жилищните единици е 

необходимо предвиждане на аварийно осветление. При липса на такова се 

затруднява изпълнението на ежедневните задължения. 

До момента не е предвидена сигнална система за незабавна връзка с 

персонала. 

„18.3 Националното законодателство трябва да постави специални 

минимални изисквания по отношение на посочените в параграф 1 и 2 

изисквания.“ [13] Очевидно този текст от изследвания документ изисква 

редакционна преработка, очертаваща че става дума за минимални стандарти. 
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Коментар на автора: Материалът е препоръка за формулиране на 

минимални строително – технически изисквания. В резултат на този документ 

са започнали строително ремонтни дейности в някой от структурите в България. 

Следва цитат: „18.5 В нормалния случай затворниците се настаняват за 

нощуване в индивидуални килии, освен в случаите, когато е за предпочитане  

от тях да нощуват в помещение с други затворници.“ [13] Отново става очевидна 

необходимостта от редактиране на текста в тази точка. 

Коментар на автора: У нас настаняването за нощуване в индивидуални 

килии се осъществява единствено при необходимост от режима на 

изтърпяващия наказание (т.е. изолация). Този факт противоречи на 

философията на чл.18.5, което показва, че реновацията на сградния фонд и 

днес не съответства на модела, приет в Европейския съюз.  

„18.6 Затворниците се настаняват да живеят в общи помещения, само ако 

помещението е подходящо за тази цел и ако затворниците имат съвместимост 

един с друг.“ [13] 

Коментар на автора: За настаняване в общи жилищни помещения се 

групират  хора със сходни извършени престъпления. Добре е да се вземе  

предвид и възрастовата категория. Формулировката на това изискване е много 

обща, а изпълнението му е свързано с повече компетенциите на психолог. 

„19. Всички помещения на всеки затвор трябва винаги да бъдат добре 

подържани и чисти.“ [13] 

Коментар на автора: Всички помещения в отделните корпуси от хигиенна 

гледна точка се подържат от правонарушителите. Като за груповите 

пространства се използва план график с разделение по дни и отговорности. От 

архитектурна гледна точка по това  изискване може единствено да се обърне 

внимание на използваните материали в отделните помещения и корпуси. 

„19.3 Затворниците трябва да имат лесен достъп до санитарни помещения 

с добри хигиенни условия и съобразени с правото на лично уединение.“ [13] 

Коментар на автора: Като се направи кратък обзор в корпусите на 

затворите в килиите няма тоалетна и течаща вода, за физиологични нужди се 

ползват кофи, като общия санитарен възел на етажа е достъпен три пъти на 

ден: сутрин, обед и вечер за по 10-15 мин.  
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При евентуални реновации на съществуващата база е необходимо да се 

организира достъп до тоалетна и умивалник за ръце 24 часа в денонощието и 

имат възможност да ползват тоалетни без надзор от страна на персонала, 

когато те са затворени в своите килии / стаи. Тоалетни се осигуряват в 

съотношение 1 за всеки 12 обитатели в мъжките отделения и 1 за всеки 8 

обитателки в женските отделения. Писоарите могат да заменят до половината 

от тоалетните в мъжките отделения. 

„19.4 Трябва да се осигурени необходимите помещения, където всеки 

затворник да може да се къпе и взема душ при подходящи за климата 

температури при възможност всеки ден, но не по-малко от два пъти седмично 

(или по-често, ако е необходимо) с оглед на поддържане на обща хигиена.“ [13] 

Коментар на автора:  Тези помещения са съществуващи и в лошо 

състояние. Необходима е реновация. Лишените от свобода трябва да имат 

достъп до работещи душове с контролирана топла и студена течаща вода при 

минимално съотношение 1 душ на всеки 8 затворници. В зависимост от 

строгостта на структура е възможно различен график за използваемостта му. В 

дисертационния труд е изложено предложение за осъвременяването му и 

въвеждането му във вид годен за употреба. 

„27.6 Необходимо е да се предлагат възможности за отдих, в т.ч. спорт, 

игри, културни дейности, хобита и други занимателни дейности, и, доколкото е 

възможно, да се позволява на затворниците сами да ги организират.“ [13] 

Коментар на автора: Тези възможности са осигурени и в сегашното 

състояние на структурите. Някой от тях са неизползваеми поради лошата 

материална база. В дисертационният труд ще бъдат разработени насоки за 

тяхната реновация и въвеждането им в експлоатация.  

Като допълнителни технически изисквания трябва да се спомене, че: 

“50. Затворниците със сериозни физически увреждания и тези в 

напреднала възраст трябва да се настаняват по начин, който да им позволява 

да водят колкото е възможно по-нормален живот и не трябва да се изолират от 

останалите затворници.“ [13] 

Коментар на автора: Трябва да се предприемат промени в 

инфраструктурата по аналогия на тези, които се случват във външната среда, 

за да бъдат подпомогнати тези, които използват инвалидни колички и други 

лица с увреждания. До този момент не са предвиждани отделни жилищни 
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структури за хора в неравностойно положение, тъй като не е имало изискване 

за това.Основната цел е да улесни създаването на инфраструктура за затвори, 

съобразно основните човешките права и принципи. 

Извод: След направен критичен и съпоставителен анализ на 

гореописаната препоръка и състоянието на запазените и съществуващи 

затвори в страната се обосновава необходимостта от промени в наказателната 

система на България, включително на сградния фонд, свързан с нея. С 

членството на България в Европейския съюз бързото решаване на този 

проблем придобива все по-голяма политическа тежест. Поради натрупани от 

десетки години нерешени задачи, осъвременяването на базата, обаче, се 

оказва много противоречив процес. Обществената непопулярност пречи на 

мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на условията за 

изтърпяване на наказанията в затворите и за достигане на минимални 

количествени изисквания за успешното функциониране на системата. 

Ето защо авторът на труда препоръчва следното: 

1. Да бъде създадена единна нотмативна система, свързана с 

материалните изисквания към условията за пребиваване в местата за 

лишаване от свобода чрез утвърждаване и прилагане поне на стандарт 

„минимална жилищна площ”, необходима за един обитател и стандарти за 

битовите и санитарно-хигиенните условия в жилищните и общи помещения на 

лишените от свобода. Би трябвало към различните по строгост наказания да 

бъдат прилагани различни площни и инфраструктурни стандарти, което е 

правилно, както от възпитателна гледна точка, така и от гледна точка на 

социалната справедливост.  

2. Да бъде разработен и предложен за утвърждаване от съответните 

държавни институции на нормативен документ за стандарт на „минималните 

обслужващи площи, отнесени спрямо броя на лишените от свобода” и в 

зависимост от характера и целта на изтърпяването на съответното наказание;  

3. Да бъде разработен проект за прилагане нормативен документ за 

минимални изисквания към битовите и санитарно-хигиенните условия и норми 

в жилищните и общите помещения, предназначени за хора, лишени от свобода. 

Дисертационният труд на базата на анализи и схеми дава различни 

предложения за конкретизация на някой от изискванията на този документ. 

Обърнато е основно внимание на жилищната структура или т.нар корпус за 

излежава на присъдите.  
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2. ГЛАВА ВТОРА – СЪДЪРЖАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. СПЕЦИФИЧНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

Функционалната структура на заведение за хора лишени от свобода могат да 

бъдат групирани в няколко основни функционални зони: обслужваща, жилищна, 

административна, трудово-възпитателна, охранителна, стопанска и техническа. 

Обект на изследване на настоящия труд за пространствата, характерни за 

първите две зони. Съдържанието на сградния фонд от доста време не е 

обогатявано с нови функционални елементи. Това налага инвеститорска и 

проектантска намеса за ново третиране на архитектурната среда. 

Функционалната структура на административния блок съдържа разнообразен 

спектър от функции като някой от тях са: 

Пространства на администрацията и за затворническия и правоохранителен 

персонал. Такива са: 

• обслужващи пространства; 

• групови пространства; 

• комуникационни пространства; 

• открити и полуоткрити пространства. 

2.1. ПРОСТРАНСТВА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЗА 

ЗАТВОРНИЧЕСКИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ: 

Площта за администрацията  като функционалното пространство е 

мястото от което се организират административните и управленските дейности 

на затвора. В зависимост от размера и функциите на затвора, както и според 

описаните в „UNOPS. Technical guidance for prison planning. Copenhagen, 

2015“[28], административната зона, може да съдържа следните области: 

2.1.1. Рецепция за посетители – това помещение най – често се 

намира в непосредствена близост до входа на затвора, за да ограничи 

движението на посетителите вътре в структурата. Първата стъпка е 

регистрация на портала на затвора и получаване на идентификация. В това 

пространство могат да се поставят шкафове, за да се осигури съхранението на 

личните вещи на посетителите. 

2.1.2.  Директорски кабинети -  Администрацията може да включва 

едно или повече помещения, от които да се осъществяват управленските 



 

15 

дейности в затвора, към които се отнасят и кабинет на директор и неговите 

заместници. Тези помещения трябва да бъдат достатъчно големи, за да са 

годни за провеждане на официални срещи.  

2.1.3. Помещения за архив и документация - към местата за 

изтърпяване на наказания, трябва да се предвидят отделни помещения за 

поддържане на досиета на всички затворници, които са задържани в рамките на 

обекта.  

2.1.4. Човешки ресурси - Административната сграда може да 

включва едно или повече помещения с достатъчно пространство, за да се 

осигури пространство за служителите, които отговарят за човешките ресурси, 

включително сигурното съхранение на досиетата на служителите на затвора.  

2.1.5. Помещение за финансов отдел - Административната сграда 

може да включва едно или повече офис помещения, отнасящи се до  

счетоводните и снабдителни функции на затвора.  

2.1.6. Общ офис - Това може да бъде конкретна стая или в общо 

отворено офис пространство за копирни машини и принтери и съхранение на 

офис консумативи. Тази стая е предназначена за използване от всички 

административни служители и трябва да бъде централно разположена за 

повече удобство. 

2.1.7. Заседателна/Конферентна зала - Заседателната/ 

конферентната зала трябва да осигури функционална зона за провеждане на 

вътрешни административни срещи, оперативки или заседания.  

2.1.8. Кухня и зони за персонала -  това са помещения предвидени 

изцяло за персонала, обслужващ тези структури. Необходимо е предвиждането 

на място за почивка и зона за хранене по време на регламентираните часове.  

2.1.9. Тоалетни (стандартни и за хора с увреждания) - Според 

информацията от източник №[28], административната сграда трябва да 

включва минимум две тоалетни, една за жени и една за мъже. С оглед на 

нормативните уредби са необходими и  две тоалетни, достъпни за хора с 

увреждания, една за жени и една за мъже. Възможно е този тип санитарен 

възел да бъде предвиден само един обслужващ на двата пола, в която да е 

съобразено с безпроблемния достъп на инвалидна количка и при нужда – да се 

осигури допълнителен асистент/асистентка.   

2.1.10. Санитарна стая -  тази стая трябва да е достатъчно голяма, 

за да побере всички необходими материали, които поддържат чистотата на 

административната сграда. Материалите могат да включват метли, парцали, 

почистващи препарати.  

2.1.11. Приемно отделение – Това е функционална единица 

/пространство/, в което се идентифицират хората лишени от свобода, 
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регистрират и разделят спрямо извършеното деяние и/или присъда. Това 

помещение също така се използва за място за обработване преди прехвърляне 

или освобождаване, извършва се проверяването на самоличността на всеки 

постъпил, както и взимането на отпечатъци и фотографиране. Тук хората 

лишени от свобода получават информация за правилата и вътрешния ред на 

заведението, както и подлагането на медицински преглед, психологическо 

изследване и санитарно-хигиенен контрол.  

2.1.12. Стая за изчакване - посетителите – В тази чакалня трябва да 

има шкафчета, за съхранение на вещи, които не са разрешени в стаята за 

посещения, тоалетни и място за сядане. Когато е време за посещението, 

посетителите биват поканени в стаята за претърсване.  

Минимални изисквания: „Не по-малко от 1 кв. м на посетител, с минимална 

площ за зоната 12 кв. м.“ [28] 

2.1.13. Стая за претърсване на посетителите – Това пространство 

може да бъде решено по същия начин като стаята за претърсване на 

затворника, но може да се наложи да бъде по-голямо, заради претърсването на 

родители с деца.  

Минимални изисквания: „Не по-малко от 3 м/4 м.“ [28] 

2.1.14. Зона за изчакване - затворници – Тази зона трябва да е 

оборудвана със здраво фиксирани седалки, защото тук затворниците изчакват 

непосредствено преди самото посещение. Трябва да има поне една тоалетна и 

една мивка в близост то зоната.  

Минимални изисквания: „Не по-малко от 1 кв. м на лишен от свобода, с 

минимална площ за зоната 12 кв. м. Фиксираните седалки трябва да са от 

блок/бетон или със стоманена рамка, закрепена за пода. Трябва да има 

осигурена поне една тоалетна и една мивка. Санитарният възел трябва да е 

изграден от ниски стени и врати, така че да осигури неприкосновеността на 

личния живот на затворниците, като същевременно позволи на персонала да 

наблюдава затворниците.“ [28] 

2.1.15. Стая за претърсване на затворниците – най-честно се 

намира между зоната за изчакване – затворници и стаята за помещения. 

Пространството трябва да е достатъчно голямо, за да се претърсват 

затворниците, които идват и излизат от стаята за посещения.  

Минимални изисквания: „Не по-малко от 2,5 м на 3 м.“ [28] 
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2.2. ОБСЛУЖВАЩИ ПРОСТРАНСТВА 
 

2.2.1. Място за съхранение на вещите - В зависимост от 
затворническия правилник, при пристигане в затвора и в момента на 
регистрация в района на приема, вещите, с които разполагат трябва да бъдат 
предадени за съхранение в  специален склад.  

2.2.2. Стая за разговори – помещение, предвидено за срещи и 

разговори със защитниците (адвокатите) на осъденото лице. 

2.2.3.         Стая за  медицинските прегледи – предвижда се към приемното 

отделение, където се осъществяват необходимите интервюта за входящи 

затворници и се документира здравословното състояние на затворника при 

приемане.  

2.2.4. Контролната зала на затвора (понякога се нарича централа 

на сигурността, централен контрол). В нея се разполага персоналът, който 

отговаря за ежедневния оперативен надзор на движение, ред, сигурност и 

контрол на затвора. 

2.2.5. Зала за инструктаж - трябва да бъде предоставена на 

оперативния персонал за осигуряване на ежедневни брифинги за сигурност и 

да координира ежедневно и аварийно мерките за сигурност, ежедневния план 

за действие.  

2.2.6. Стая за посещения (контактни, отворени посещения) – 
Отворените зони за посещения трябва да бъдат проектирани като приветливи 
и чисти пространства, за да се сведе до минимум заплахата за посетителите. 
Най-често представляват голяма стая, за предпочитане без колони, така че 
персоналът да има видимост над помещението. Хубаво е да има дълга маса, 
където затворниците седят от едната страна с посетителите си и физически 
контактът е разрешен на масата. (фиг.1,2) 

 

Фиг.1. Снимка на стая за разговори в общежитие за лишени от свобода в с. Дебелт 

Фиг.2. Схема на стая за посещения в структура за лишени от свобода (илюстрация, взета от 
Goldman, Mark. Jail Desing Review: Handbook. U.S. Department of Justice. Washington, D.C, US, 2003) 
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2.2.7. Стая за посещения (безконтактни, затворени посещения) 

Затворниците и посетителите са физически отделени по време на 

безконтактните посещения. Те най-често се осъществяват в малки кабини, 

където затворниците и посетителите са разделени от закалено стъкло.            

2.2.8. Съпружеска зона за посещения – Този вид посещения 

позволяват на затворниците да се срещат със своите съпруги/съпрузи или 

партньори на семейни начела. Местоположението и интериора на стаите 

трябва да позволяват неприкосновеността на личния живот.  

Минимални изисквания: „Стаите трябва да са достатъчно големи за да има 

място за легло, мивка и тоалетна, а където има възможност в плановото 

решение – и душово пространство.“ [28] 

2.2.9. Стаи за официални посещения - Трябва да бъдат осигурени 

такива пространства за поверителни консултации с посетители като адвокати, 

консулски служители, социални работници, психиатри и т.н. За целта в затвора 

трябва да има малки стаи за частни посещения, в които могат да се настанят до 

четирима души.  

2.2.10. Лазарет (медицински пункт) и лечебни заведения 

Всички затворници имат право на възможно най-висок стандарт на физическо и 

психическо здраве. Заведенията за лишаване от свобода трябва да включват 

специално пространство за предоставяне на физически и психиатрични грижи 

и други здравни услуги. (фиг.3) 

 

 
Фиг.3. Примерно разпределение на лекарски кабинет и манипулационна зала 

 (медицински пункт) в структури предназначени за хора лишени от свобода (схема на автора) 
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2.3. ГРУПОВИ ПРОСТРАНСТВА  

Една от главните функционални единици в тези структури за излежаване на 

присъди са груповите пространства. Те се зонират  според ежедневните 

дейности и занимания на обитателите- образование, работна дейност, религия, 

спорт. 

Образованието е човешко право на всички индивиди и средство, чрез 

което те могат да участват пълноценно в своите общности. Продължаващото 

учене и развлекателните дейности са от жизнено важно значение за социалната 

рехабилитация на затворниците и целят да улеснят способността им да 

поддържат продуктивни роли в обществото след освобождаване.  

2.3.1. Учебни зали - могат да варират от малки стаи за пет или шест души до 

големи стаи за 20 затворници или повече. Прилагат се естествено осветление 

и вентилации.(фиг.4) 

Минимални изисквания: „Височина на залата – най-малко 2,45м., но може да 

са необходими повече в по-топъл климат“[28] 

А. Б.  

      Фиг.4. А. Затворническа образователна програма Вашингтон ОК, САЩ 

      Б. Снимка на учебна зала в новооткрит затвор Rowan County, Сев. Каролина, САЩ, 2015 

 

2.3.2. Библиотека – Библиотеките предоставят на затворниците необходимия 

достъп до правни материали, както и до развлекателни произведения. 

Допълнителното образоване за затворниците може да им помогне да се 

подготвят за бъдещи професии, както и да разширят техния социален и 

образователен кръгозор.(фиг.5,6) 
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        Фиг.5. Библиотека в Ирландски затвор        Фиг.6. Библиотека в Български затвор 

2.3.3. Компютърен кабинет – при реновацията на някой от затворите се 
предвиждат и такива зали  (една или две в зависимост от капацитета на 
мястото). Тези зали се използват изцяло за учебни цели. Провеждат се 
различни курсове.(фиг.7) 

А.  Б.  

Фиг.7. А. Снимка от компютърната зала в учебен център гр. Плевен 
                 Б. Снимка от компютърната зала в Централен Софийски затвор 

Работна дейност  

Условията за развитие на професионалната способност на затворниците 
трябва да бъдат съобразени с местните умения и занаяти, за да се улесни 
тяхната реинтеграция в обществото, при освобождаване. Местата, определени 
за хора, лишени от свобода трябва да включват специално работно 
пространство, което да предоставя на затворниците подходяща работна среда. 

2.3.4. Работна среда – Основното планиране на затвора трябва да 

включва и обособяването на зони за труд, работни зали и складове. 

Физическото пространство, необходимо за работа в затворите, е много 

различно спрямо дейността, за които са предназначени. (фиг.8,9) 
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    Фиг.8. Работна среда в цех за                                 Фиг.9. Машинен цех в затвор в Тулуза, 

                      дървообработка                                                Франция 

 

2.3.5. Параклис - във всяко едно от местата за лишаване от свобода 

е задължително да се предвиди параклис или молитвен кът. Обикновено   е 

малък християнски храм, място за преклонение, за частно богослужение, често 

прикрепен към обекта, или като по-голяма самостоятелна постройка.(фиг.10)  

А.  Б.  

Фиг.10. А. Снимка на параклис в затвора в гр. Бургас 
                         Б. Снимка на параклис в затвора в гр. Стара Загора 

 

2.3.6. Физическа култура и спорт – за тези дейности се предвиждат 

фитнес зали. Те са помещения предназначени за тренировки и фитнес 

занимания, с цел подобряване на физическото и здравословно състояние на 

човека.(фиг.11А,Б) 
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А.  Б.  
              

Фиг.11. А. Снимка от фитнес зала в Централен Софийски затвор 
                      Б. Снимка от обновената фитнес зала в затвора в гр. Плевен 

2.4. КОМУНИКАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА 

Комуникации в административния блок на хора лишени от свобода могат да 

бъдат систематизирани по следния начин: 

➢ Фоайета, атриумни пространства; 

➢ Хоризонтални (коридори); 

➢ Вертикални (стълбища, асансьори). 

2.4.1. Фоайета – те биват квалифицирани , като част от хоризонталната 

комуникация. Основно в този блок те биват решени като разпределителни 

площи към отделните функции и чисто комуникационна функция. Към фоайето 

в непосредствена близост се проектират администрациите и всички 

необходими спомагателни помещения. Това пространство трябва да се 

организира така, че да осигури удобен и безконфликтен достъп до сградата. 

Същевременно с това трябва да е максимално обезопасен.  

Атриумните пространства в административния блок са по-рядко срещани. 

Използват се при липса на естествено осветление или необходимост от 

композиционен акцент. Тези пространства да бъдат съобразени с „НАРЕДБА 

№ 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите“. 

2.4.2. Вертикални комуникационни пространства – това са стълбищни клетки 

и асансьори. Използват се за обслужване на отделните административни 

помещения, ако сградата или корпуса не е разположен на едно ниво. 
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Стълбища - в тези специализирани  места трябва да осигурява безопасен 

достъп до различните нива и корпуси, като на всеки блок се предвижда отделно 

вход и стълбище. Стълбищното рамо е с минимална широчина 1,25 м., а броят 

на стъпалата може да варира от три до 18. Максималната височина на 

стъпалата е 17,50, а тяхната дълбочина от 28 до 30 см ( 2Н + Б = 62 ÷ 64), както 

във всяка друга обществена сграда или единица.  

Асансьори - в тези сгради обикновено се предвиждат за обслужването на 

различните административни помещения. Както и да осъществяват достъпна 

среда  за обслужването на хора в неравностойно положение. Оразмеряват се 

според изискванията на Наредба №2 избор и проектиране на асансьорни 

уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради и Наредба №4 за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с 

увреждания. 

2.4.3. Хоризонтални комуникационни пространства – освен фоайета, които 

разгледахме са и коридорите, играещи ролята на вътрешни улици. Коридорите 

се използват за осигуряване на достъп до различните помещения и 

пространства в сградата. В административния блок се проектират със светла 

широчина 1,20/1,50м. Дължината им трябва да бъде съобразена с изискванията 

на дължината на евакуационните пътища регламентирани с „Наредба № Iз-

1971/29-10-2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар.“[7] 

2.5. ОТКРИТИ И ПОЛУОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА 

Откритите и полуоткритите пространства към административното звено имат 

както рекреативна функция, така и чисто обслужващо предназначение. 

Тези пространства на терена могат да бъдат групирани по следния начин: 

• вътрешни пространства; 

• зелени площи; 

• входни пространства; 

• стопанска зона. 

 

2.5.1. Вътрешни пространства - са открити пространства, типични за този вид 

сгради. Те биват организирани с формообразуването на сградата. Тези дворове 
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се сформират при повечето схеми. Тяхната функция е да предлагат сигурност 

и защита с идеята за буферна зона между администрация и корпуси за 

излежаване на присъди, както и възможност за външна контактна зона за 

посещения.  

2.5.2. Зелени площи - са един от градоустройствените параметри,  който 

трябва да бъде спазен при разработката на един такъв инвестиционен проект. 

Растителността в затворите има допълваща роля. В множество примери от 

чуждата практика съществуващите дървесни видове са запазени и по някакъв 

начин интегрирани в планирането на новострояща се структура.  

2.5.3. Входно пространство - нужно да осигури удобен и безопасен достъп до 

административната част. Трябва да е кратък с нужните мерки за сигурност. В 

близост до входното пространство е нужно да се предвиди пространство за 

паркиране на служителите в този вид заведение, както и за посетителите.  

2.5.4. Стопанска зона -  тя се състой от обслужващите сградата помещения. 

Това са прстранства, предназначени за зареждане на продукти, доставка на 

храна, изнасяне на отпадъци и др. Площта на помещенията е в зависимост от  

целия капацитет на сградата. Минимална площ се изчислява в проценти, като 

не би трябвало да е по-малка от 5% в зависимост от площта на УПИ-то. 
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3. ГЛАВА ТРЕТА – СЪДЪРЖАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА 

ЖИЛИЩНАТА ЗОНА. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Основните функционални елементи на гореописаното заведение от масов тип 

са: 

• специализирани пространства /затворнически клетки/; 

• обслужващи пространства; 

• групови пространства; 

• комуникационни пространства; 

• открити и полуоткрити пространства. 

3.1. СПЕЦИАЛИЗАИРАНИ ПРОСТРАНСТВА 

3.1.1. Жилищни помещения (килии) -  това са единични и общи килии, 

помещения, които се проектират да спят един или повече затворници. 

„Необходимо е килията да има площ от 5,4 кв. м за едно лице, а пространството 

между стените не трябва да е по-малко от 2,15 м. За двама души трябва да има 

поне 6,8 кв. м. площ, ако се използват единични легла.“ [28] (фиг.12) 

А.  Б.   

Фиг.12.   А. Снимка от единична килия в места предназначени за хора лишени от свобода   
в гр. Бургас 

         Б. Снимка от килия в места предназначени за хора лишени от свобода в гр. Плевен 

3.1.2. Общежития – това са отделни помещения в едно отделение, в които се 

намират групи от затворници, изтърпяващи наказанието си при по-лек режим. 

Помещенията, в които се настаняват нарушителите са с различни изисквания 

от затворническите форми на обитаване. Размерът на общежитията до голяма 

степен зависи както от броя на затворниците, които ще бъдат поместени в тях, 
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така и от степента на риска, който тези затворници представляват за реда и 

дисциплината на затвора. Максималният брой затворници, които би трябвало 

да бъдат настанени в едно общежитие е 50. 

3.1.3. Отделение за изолация - в зависимост от местоположението, степента 

на изолация, обхвата и размера на заведенията за хора, лишени от свобода, 

може да се наложи да се обмисли необходимостта от изолационни помещения 

за инфекциозни заболявания, като например туберкулоза или жълтеница. 

3.2. ОБСЛУЖВАЩИ ПРОСТРАНСТВА 

3.2.1. Санитарни възли – лишените от свобода трябва да имат достъп до 

тоалетни по всяко време на деня или през нощта. Най-лесно и най-удобно за 

затворниците е ако има тоалетни във всяка килия или общежитие. Реалната 

ситуация обаче е друга и често такива изисквания не са възможни за прилагане.  

   

Фиг.13.  Схеми на санитарен възел в места предназначени за хора лишени от свобода в 

 гр. Бургас 

 

3.2.2. Санитарни възли за хора в неравностойно положение - за 

затворниците със специални нужди трябва да се осигурят адекватни 

съоръжения. Тъй като тези затворници вероятно ще бъдат по-уязвими и може 

да се нуждаят от помощ за използване на съоръженията, баните и санитарните 

инсталации трябва да се разположат вътре в килиите, където е възможно. 

Ориентировъчни размери и конфигурация на комбинираните съоръжения (за 

тоалетна, миене и къпане) трябва да са поне 2.2 м на 2.8 м.(фиг.14) 
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Фиг.14. Минимални изисквания за тоалетни за посетители с увреждания(илюстрация взета от 

UNOPS. Technical guidance for prison planning. Copenhagen, 2015) 

  

3.2.3. Бани, душове и помещения за къпане - Душове обикновено не се 

поставят във всяка отделна килия поради причини, свързани с разходите и 

поддръжката. Най-често се намират в общежитията или в някакво централно 

място в клетъчния блок.(фиг.15) 

  

Фиг.15.  Снимки на бани в места предназначени за хора лишени от свобода в гр. Бургас 
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3.2.4. Перални помещения - затворниците не бива да прекарват  

много време в пералните помещения. Ако е необходимо могат да се 

инсталират перилни машини в складовата база или в помощните 

помещения за да се освободи повече място.(фиг.16) 

   

Фиг.16. Снимки на баня, използваща се и за перално помещение в места предназначени за 

хора лишени от свобода в гр. Бургас 

3.3. ГРУПОВИ ПРОСТРАНСТВА 

3.3.1. Кухненски помещения и стол – Ако е възможно, столът или 

помещенията за хранене трябва да са в близост до основното помещение за 

настаняване, така че затворниците да могат да бъдат по-близо. Най-често 

представлява поточна линия, по която затворниците вземат отредения им 

порцион за съответното хранене. Кухненската част и стола се обслужват от 

самите затворници. Външна намеса не се използва. 

3.3.2. Място за разпространение на храна – поточна линия 

Тази зона обикновено се намира близо до влизането в общата трапезария, така 

че затворниците да могат да вземат храната си и да седнат на някои от масите. 

Като предпазна мярка, поточната линия трябва да бъде проектирана така, че 

затворниците да не могат да получат лесен достъп до обслужващия персонал 

или до опасни инструменти за рязане и горене.  

3.3.3. Обща трапезария - най-често всички затворници са принудени да се 

хранят в общо помещение, като трябва да се настанят на маси, които могат да 

бъдат закрепени на определени места за пода. Спецификациите на 
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трапезарията включват най-малко половин квадратен метър нетна площ на 

затворник, без да се включва циркулационното пространство. Трябва да се 

осигури достатъчно светлина и вентилация, а подовите покрития трябва да са 

от подходящ материал, за да могат лесно да се почистват и поддържат.(фиг.17) 

   

Фиг.17. Снимки на столова в места предназначени за хора лишени от свобода в гр. Бургас 

3.3.4. Доставка / експедиция на храната и хранителните продукти - 
доставката на храна трябва да се вземе предвид в началото на процеса на 
планиране на обекта на затвора, за да се гарантира, че големи количества 
храни могат лесно да се преместят от мястото на доставка до хранилището на 
кухнята.  

3.3.5. Телефонни кабини - Специфичните телефонни кабини помагат на 
затворниците да поддържат връзка с близките си. Телефонните системи на 
затворите обикновено позволяват на затворниците да представят списък с 
телефонни контакти до определен лимит.(фиг.18) 

   

Фиг.18.  А. Снимки на място за разговори в места предназначени за хора лишени от свобода в 
гр. Бургас 
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3.4. КОМУНИКАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА 

Комуникации в корпусите за излежаване на присъди в структури за хора лишени 

от свобода могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

➢ фоайета, атриумни пространства; 

➢ вертикални (стълбища, асансьори); 

➢ хоризонтални (коридори). 

3.4.1. Фоайета, атриумни пространства - те биват квалифицирани, като 

част от хоризонталната комуникация. Основно в тези заведения бива решена 

единствено, като преддверие с чисто комуникационна функция.  

Атриум - централно пространство обединяващо няколко корпуса. Явява се 

функционален и композиционен акцент, който в този вид заведения се използва 

за наблюдение от охранителите. На тези места се разполага вишката. Атриумът 

е покрит на всеки етаж с метална мрежа. Тези пространства да бъдат 

съобразени с „НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“. 

3.4.2. Вертикални пространства 

Стълбища – в тези специализирани  места трябва да осигурява 

безопасен достъп до различните нива и корпуси. Стълбищното рамо е с 

минимална широчина 1,25 м.Максималната височина на стъпалата е 18,50, а 

тяхната дълбочина от 28 до 30 см ( 2Н + Б = 62 ÷ 64), както във всяка друга 

жилищна сграда или единица. Не се предвиждат парапети, а се взимат мерки 

срещу вертикално падане между етажите.(фиг.19) 

   

Фиг.19. Снимка от съществуваща стълбищна клетка  в места предназначени за хора лишени от 

свобода в гр. Бургас 
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Асансьори - в тези сгради обикновено се предвиждат за обслужването 

на асансьор /подемник към кухненски блок и разливни помещения.  

3.4.3. Хоризонтални пространства 

Коридори- използва се за осигуряване на безопасен достъп до 

жилищните структури и различните помещения и пространства в сградата. В 

сградите за хора лишени от свобода се проектират със светла ширина минимум 

2,50 до 5,00 м. Те биват използвани за разходка на рецидивистите през 

отреденото им време.(фиг.20) 

   

Фиг.20. Снимки от коридори  в места предназначени за хора лишени от свобода в 

 гр. Варна 

 

3.5. ОТКРИТИ И ПОЛУОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА 

Откритите и полуоткритите пространства на територията на затворите имат 

както възпитаваща, обучаваща, рекреативна функция, така и чисто обслужващо 

затворническото заведение предназначение. 

Също така тези пространства на терена могат да бъдат групирани по следния 

начин: 

• пространства за спорт и занимания на открито; 

• вътрешни пространства; 

• зелени площи; 

• стопанска зона. 
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3.5.1. Пространства за спорт и занимания на открито – Затворниците имат 

нужда от отделни открити помещения, до които да имат достъп ежедневно. Тези 

помещения трябва да бъдат съобразени с общата бройка на затворниците.  

Двор - Дворното помещение позволява на затворниците да бъдат навън, 

докато остават в периметъра с контрол на достъп и наблюдение. Затворите 

трябва да бъдат планирани за да позволяват на затворниците да прекарват по-

голямата част от времето си извън клетките и спалните помещения (най-малко 

10 часа на ден се препоръчва). (фиг.21) 

Минимални изисквания: „Минималната площ на двора трябва да бъде 4 кв. м 

на затворник в клетъчния блок.“ [28] 

 

   

Фиг.21. Схема и снимка на дворно пространство предназначени за хора лишени от свобода в 

гр. Бургас 

3.5.2. Вътрешни пространства – това са затворените общи помещения. 

 В комбинация с двора общата стая е мястото, където затворниците прекарват 

времето си, когато не са в клетъчния блок.  

3.5.3. Зелени площи са един от градоустройствените параметри,  който 
трябва да бъде спазен при разработката на един такъв инвестиционен проект. 
Растителността в затворите има допълваща роля. Препоръчително е зелените 
площи  да са с ниска растителност, при този вид застройки. Разполагане на 
висока дървесна растителност да бъде съобразена с наблюдателните кули, 
както и с алеите за разходка. 
3.5.4. Стопанска зона -  този тип зона се предвижда за стопанските 
помещения. По точно за зареждане на продукти, доставка на храна, изнасяне 
на отпадъци и др. Площта на помещенията е в зависимост от  целия капацитет 
на сградата. Минимална площ се изчислява в проценти, като не би трябвало да 
е по-малка от 5% в зависимост от площта на УПИ-то. 
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След направения обзор на съдържанието и функционалната структура на 
жилищната зона, са разработени и предложени 4 функционални схеми, 
изясняващи комуникационните връзки към всеки един корпус и блок: 

 

Фиг.22. Примерна функционална структура на заведенията за лишаване от свобода, 
предназначена за лек режим (Схема на автора) 

 

Фиг.23. Примерна функционална стр-ра на заведенията за лишаване от свобода за общ и строг 
режим (схема на автора) 
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Фиг.24. Примерна функционална структура на заведенията за лишаване от свобода за  общ, 

строг и усилено строг режим (схема на автора) 

 

Фиг.25. Примерна функционална структура на заведенията за лишаване от свобода за  строг и 
усилено строг режим (схема на автора) 
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4. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА 

ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА 

Обемно-пространствената композиция на този вид заведения 

представлява различни функционални елемент- жилищни единици, групови 

пространства, общи пространства, комуникации, обслужващи пространства, 

закрити и открити места решени в хоризонтални вертикални направления. 

Композиционните схеми са осем типа: 

• компактна блокова схема; 

• модулна композиционна схема;  

• атриумна композиционна схема; 

• кръстообразна композиционна схема; 

• звезднообразна композиционна схема; 

• радиална композиционна схема; 

• павилионна композиционна схема; 

• смесена композиционна схема. 
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Фиг.26. Основни типове композиционни схеми (схеми на автора) 

1. Блокова схема  2. Модулна схема 

3. Атриумна схема: А. Изцяло затворен тип, Б. П образна, частично отворена 

4. Кръстообразна схема 5. Звезднообразна схема 

6. Радиална схема  7. Павилионна схема 

8. Смесена схема 

4.1 КОМПАКТНА БЛОКОВА СХЕМА 

Тази схема е по-рядко срещана и е подходяща при по-малък  капацитет, 

както и ситуиране в ограничен терен. Обикновено се решава на три или четири 

етажа. Тя може да бъде симетрична или асиметрична в зависимост от броя на 

правонарушителите  излежаващи присъда.  При тази схема липсва 

сформирането на вътрешни открити пространства.(фиг.27) 

 
Фиг.27. Пример за компактно блокова схема 

4.2 МОДУЛНА СХЕМА 

Модулната схема е най-често срещаната в такъв вид заведение. Сградите са 

изградени от единични модули, с определени оси, което води помещенията да 

са с определена форма и определени размери. Отделните единици се 

разполагат непосредствено един до друг, като се свързват с коридор, фоайе, 

атриум или друг тип комуникационни връзки. Тези схеми освен, че са най-

използвани, те имат възможност да бъдат реконструирани посредством 



 

37 

добавяне или отнемане на една, две, три или друг брой модулни 

единици.(фиг.28) 

Предимства: Къси срокове за извършване на СМР, по-малко инвестиции в СМР-

тата, повторяемост на елементите, гъвкавост при експлоатацията, обслужване 

с намален състав, възможна етапност на влизането в експлоатация. 

 
Фиг.28. Затвор в град Бургас 

4.3. АТРИУМНА СХЕМА (СХЕМА С ВЪТРЕШЕН ДВОР) 

Атриумната схема също е доста използвана при такъв вид сгради. Тези сгради 

се реализират с няколко на брой обема или т.н. корпуса, организирани около 

един или няколко вътрешни двора (фиг. 29). Това решение е подходящо поради 

пространственото дистанциране от околното застрояване. По този начин 

сигурността и защитата на гражданите е гарантирана. Недостатък при този вид 

схема е неравностойната ориентация на помещенията- някой са с по-

благоприятно разположение за сметка на други. Недостатък за жилищни сгради, 

но предимство за този вид сгради са дългите комуникационни връзки, които при 

този вид решения са винаги неизбежни. 

  

Фиг.29. Затвор 
А. Разпределение               Б. Изгледи 
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4.4. КРЪСТООБРАЗНА СХЕМА  

Кръстообразната схема е доста често срещана в примерите в България и 

чужбина. Като формообразуване схемата се състой от едно хоризонтално тяло 

и едно вертикално, в центъра на което се сформира вертикалната комуникация, 

обслужваща тази структура. В повечето разработки вертикалното тяло се 

смесва като функция и към него се добавя административния корпус. 

Отделянето може да бъде направено чрез вътрешен двор.   Корпусите със 

спалните помещения за изтърпяване на наказания, който се образуват са три 

на брой ( корпус А, корпус Б и корпус В).(фиг.30) 

 
Фиг.30. Затвор в град Варна, кръстообразна схемa 

 

4.5. ЗВЕЗДООБРАЗНА СХЕМА  

Тази схема е разновидност на кръстообразната схема. Забелязва се 

отново коридорна схема. И тук, като минус може да се отчете дългите 

комуникационни връзки и различното ослънчаване. Администрацията и 

обслужването се явява, като едно ядро, около което се развива цялата 

жилищна структура. От към функционална гледна точка  и безопасност, тя се 

припокрива с кръстообразната схема.  Тя може да бъде симетрична или 

асиметрична, в зависимост от броя на излежаващите присъда. Дворното 

пространство при тази схема не е, като едно цяло с обема, а сепарирано 

отделно.(фиг.31) 
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Фиг.31. Примери за звездообразна схема 

4.6. РАДИАЛНА СХЕМА  

   Тази схема е по-рядко срещана и е подходяща при по-малък  

капацитет, както и ситуиране в ограничен терен. При тази схема се 

сформирането на вътрешни рекреационни пространства. Забелязва се  отново 

коридорна схема, но в по-къс ортогонален вариант. Компактната  структура 

позволява по-добра организация на двора. Недостатък при тази схема е 

разположението на охранителните кабини, както и разделението по 

режими.(фиг.32) 

 

Фиг.32. Радиален затвор 

А. Разпределение                        Б. Изгледи 
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4.7. ПАВИЛИОННА КОМПОЗИЦИОННА СХЕМА  

При павилионната композиционна схема застрояването обикновено е 

едноетажно. Груповите пространства са обособени в отделни единици, всяка с 

индивидуална независима дворна площ. Връзката между тях обикновено се 

осъществява чрез покрити или открити комуникационни връзки (коридори, 

улици и др.). Този тип схема би могла да функционира при по-леките 

режими.(фиг.33) 

 
Фиг.33. Павилионна схемa 

 

4.8. СМЕСЕНА КОМПОЗИЦИОННА СХЕМА  

Смесената е следващата по разпространеност след модулната композиционна 

схема. При нея обемите на отделните групови пространства  са ясно различими 

в архитектурната композиция. Тя може да бъде както симетрична, така и 

асиметрична, в зависимост от проектното решение и броя излежаващи 

присъди. Недостатък и тук, както и при други гореописани схеми е 

неравностойната ориентация на помещенията.  

4.9. ИЗВОДИ 

• Модулните, атриумните и кръстообразните схеми са приложими и в 

новите проекти. Не се предлагат нови форми на застрояване, тъй като тези два 

модела са доказали оптимални качества, флексибилитет и икономическа 

целесъобразност в рамките на възможностите на страната.   

• Всеки един тип има своите предимства и недостатъци спрямо другия, 

а прилагането му трябва да се съобрази с вида наказания, за които се 

предвижда сградата. 

• Комбинация от няколко типа е възможна при условие, че площта за 

строеж, програмата и финансовата рамка, позволяват окрупняване на сградния 

фонд. Този принцип би могъл да се прилага при разширения, дострояване, 

пристрояване и реконструкция на сградния фонд. 
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5. ГЛАВА ПЕТА - НАСОКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУИРАНЕ НА 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА. 

Настоящата глава е посветена на основни подобрения за планирането 

и  реконструирането на различни форми, на база на изследване, анализ и 

изводи, представени в синтезиран вид. Тази част от труда предоставя нужната 

информация на хората заинтересувани с тази тематика. 

5.1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ НАСОКИ. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ 

И КОМПЛЕКСИТЕ В СЕЛИЩНАТА СТРУКТУРА 

От съществено значение при планирането и изграждането на 

архитектурна среда на заведенията за лишени от свобода е тяхното 

местоположение в селищната структура. Появяват се нови проблеми и 

предизвикателства пред днешните проектанти при планиране 

местоположението и обхвата на тези видове. В допълнение, изграждането на 

нови затворнически заведения от масов тип е ограничено предимно в общински 

и държавни имоти. 

При планиране на местоположението е необходимо да бъде отчетен и 

факторът ефективност на бъдещото използване. За ефективно постигане на 

вложените средства за изграждане и експлоатация са необходими задълбочени 

изследвания на демографската структура на определената територия. 

Развитието им в градската среда в рамките на дадената територия, намалява 

нейната привлекателност за ново изграждане на жилищните и обществените 

структури, както и обитаването ѝ. Това налага да се предвиди известно 

отстояние на затворите от жилищните структури.  

Ето защо сградите за изтърпяване на наказания могат да се предвижда :  

- в рамките на селищната структура; 

- извън периферията на селищната структура. 

При планирането е необходимо създаване на лесна, безконфликтна и 

удобна връзка с градски транспорт. С оглед и гарантиране на безопасността на 

лишените от свобода, разполагането на тези структури следва да бъде извън 

производствени територии, отдалечени от източници на замърсяване и шум. 
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Според вида и начина на застрояване, сградите могат да бъдат конфигурирани, 

както следва: 

- самостоятелно; 

- интегрирани в градската среда т.е. в непосрредствена близост с други 

сгради или комуникации. 

От комуникационна гледна точка и съображения за сигурност, сградите за 

изтърпяване на наказания се обособяват в по-големи урегулирани поземлени 

имоти.  

Основните входове на тези структури за обитаване са три: 

- вход/изход административен блок; 

- вход/изход зареждане кухненски блок; 

- складови площи и вход/изход  към корпуси за изтърпяване на 

наказания.  

Отделните корпуси или блокове имат допълнителни второстепенни входове. 

Всеки един от тези основни или второстепенни портали е охраняем с 

видеонаблюдение, ограждащи елементи и човешка намеса. 

Развитието на вътрешно-транспортните комуникации се осъществява при 

зареждане на кухненски блок с необходимите продукти и материали. Връзката 

на тези комуникации с корпусите със затворници е необходимо при  

планирането още в градоустройствената разработка.  

Ориентацията е друг фактор определящ местоположението на обектите спрямо 

посоките на света. Доброто ослънчаване на сградите и корпусите за 

изтърпяване на наказания е един от важните предпоставки при планирането на 

тези сгради. В България ослънчаването от север е невъзможно  и това 

изложение се използва за обслужващи помещения за временно обитаване. 

Групирането и разполагането на корпусите със спални помещения е за 

предпочитане посоки юг, югоизток и изток. Ослънчяването при тези структури е 

предпоставка за постигането на здравословен микроклимат и хуманна среда, а 

не целене за по-приятна обстановка на законовите нарушители. При 

различните обемно- пространствени схеми изложенията са различни, както и 

вътрешно- транспортните комуникации. 

 

 



 

43 

Предложени са два примерни генерални плана на заведения за хора 

изтърпяващи наказания. Схемите са предоставени от M-Синтез Архитектурно 

студио.(фиг.34,35) 

 

Фиг.34.  Предложение на генерален план на заведение за лишени от свобода (схема 
предоставена от М-Синтез Архитектурно студио) 

 

Фиг.35. Предложение на генерален план на заведение за лишени от свобода (схема 
предоставена от М-Синтез Архитектурно студио) 
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5.2. НАСОКИ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА СРЕДАТА В МЕСТАТА ЗА 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

5.2.1. Подобряване на условията в единични клетки 

Единична клетка или килия, това е отделена стая (жилище)  в определената 

институция. Тези единици са съобразени с минималните изисквания за 

вътрешен инвентар. Те следва да бъдат: стол, маса, легло или нар, място за 

лични вещи и дрехи. Затворническата килия или т.н жилищна единица може да  

бъде самостоятелна, двойна, тройна или за по-голям брой изтърпяващи 

присъда. Лишените от свобода се настаняват в различни помещения според:  

• лица от различен пол в различни помещения (затвори); 

• непълнолетни отделно от пълнолетни в специални помещения, 

обзаведени съгласно чл. 72(8) от Закон за Министерство на 

вътрешните работи, част Първа [4]; 

• психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти и лица, за 

които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно 

от други задържани лица. 

Към функционалните насоки за проектиране на единични самостоятелни килии 

ще бъдат разгледани: 

• примерни разпределения на единична жилищна структура на една ос, 

с придружаващия инвентар към нея; 

• примерни разпределения на жилищни структури за няколко обитателя, 

при оси: 2,20; 2,40; 4,55; 

• детайлни разработки на врати, прозорци, санитарни помещения, 

инсталационни шахти, подови настилки.  

• Примерни разпределения на единична жилищна структура на една ос, 

с придружаващия инвентар към нея 

Плановото решение на една такава единица  за самостоятелно 

пребиваване обхваща от една ос до две. Най-използваните оси за такъв вид 

застрояване са  2,20 м; 2,40 м; 3,20 м. В помещенията или така наречени 

жилищни структури се осигурява място за почивка - нар или легло със завивка, 

шкаф за дрехи  и по възможност маса със стол. Леглото при това обитаване е 

едно. Размерът е 70/185 см или 80/190 см. 

Към всяка жилищна единица е необходимо самостоятелни санитарни 

помещения (тоалетно седало с промивно казанче и подов сифон) и мивка със 
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студена вода. Разработени са различни насоки, приложими при ново 

строителство, реконструкция и престройство на едно такова звено.  

В първото проектно предложение е съобразено проблема с липсата на 

санитарен възел и е предложено решение. А то е изграждането на отделно 

помещение с тоалетна чиния , обслужваща нуждите на излежаващите присъда.  

Помещението е с минимални размери 90/130 см, което е 1,17 кв. м. Санитарния 

прибор е разположен отделно, самостоятелно в спалното помещение. Спрямо 

европейските норми помещение от 7,00 кв. м е минимума за площ за един 

правнонарушител.(фиг.36) 

А.    Б.  

Фиг.36.     А. Предложение за разпределение на същ.стаи на една ос (3,20 м), 
(Схема на автора) 

Б. Предложение за разпределение на същ.стаи на една ос (3,20 м), 
                                                     (Схема на автора) 
 

• Примерни разпределения на жилищна структура за няколко обитателя 

Плановите решения на жилищни структури за няколко обитателя обхващат 

различни на брой оси, в зависимост от легловата бройка. Стай за 4 

правнонарушители  обхващат от две до три оси, за 6 до 8 правнонарушители  

от 3 до 4 оси. Разглежданите предложения са до 4 оси. Плановите схеми са 

направени върху заснемане на реални обекти. (фиг.37,38) 
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Фиг.37. Предложение за разпределение стаи на две оси със санитарен възел на ос 2,40 м с 

размер на стаята 3,10/4,55 в затвора във гр. Варна (Схема на автора) 

 

Фиг.38. Предложение за разпределение стаи на две оси със санитарен възел на ос 2,40 м с 

размер на стаята 3,10/4,55 в затвора в гр. Варна (Схема на автора) 

При минимална площ от 4 кв. м тази стая бива използвана от двама лишени от 

свобода. При квадратура от 18 кв. м и нагоре помещението може да се адаптира 

за 3-ма и 4-ма нарушители. Гардеробите имат възможност да бъдат 
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разположени в най-тъмната част на стаята. Масата и столът е добре да бъдат 

поставени в близост до прозорците осигуряващи естествено  осветление.  

А.    

Б.  

Фиг.39. Предложение за разпределение на стаи на една ос със санитарен възел на ос 4,55 м с 

размер на стаята 3,85/4,20 в женски затвор в гр. Сливен (Схема на автора) 
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Има възможност за изграждане на санитарен възел и към външна стена. 

Това е възможно да се приложи ако има съществуваща инсталация, към която 

може да се свържат санитарните прибори. Недостатъците тук са: 

• При повреда няма улеснението както при гореописаните разработени  

варианти, при който има възможност за изграждане на инсталационна 

шахта. 

• Намаляване на възможността за по-голямо естествено осветление по 

фасадата. 

• От охранителна гледна точка няма възможност за визуален контакт към 

санитарния възел. 

При тези разработки е премахнато мястото за работа, а е организирано 

маса със столове, която може да се използва за хранене в жилищните 

структури. При това предложение столовите и разливните помещения не са 

необходими. С премахването на някой допълнителни съоръжения, има 

възможност стая от 12 кв. м да обслужи пребиваването на трима излежаващи 

присъда. Предложенията са направени върху актуално заснемане на спално 

помещения в корпус на Софийския затвор.  

А. Б.  

Фиг.40.   А. Предложение за разпределение стаи на една ос със санитарен възел на ос 4,70 м, 
обслужваща 3 броя лишени от свобода с размер на стаята 3,40/4,20 в затвор в гр. София (Схема 
на автора) 

Б. Предложение за разпределение стаи на една ос със санитарен възел на ос 4,70 м, 

обслужваща 4 броя лишени от свобода с размер на стаята 3,40/4,20 в затвор в гр. София (Схема 

на автора) 
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• Детайлни разработки на врати, прозорци, санитарни помещения, 

инсталационни шахти, подови настилки 

При необходимост от преустройство и реконструкция на съществуващите килии 

е необходимо да се проучат и предвидят различни детайлни разработки на 

основните компоненти в този вид структура за обитаване. Те са: санитарен 

възел, инсталационни шахти и подови настилки.  

След направения кратък обзор на изискванията и авторските предложения по 

възникналите проблеми, не на последно място остава основния проблем с 

необходимостта от изграждането на санитарен възел във всяка жилищна 

единица. 

До момента използването на един за цял корпус е крайно недостатъчен и 

нарушаващ минималните изисквания. Разположението му е добре така да бъде 

предвидено и проектирано, за да могат да се групират пакетите за ВиК и ОВ 

инсталация. Минимална площ 1,20 кв. м и светли размери на помещението 

0,90/1,30 м. (фиг.63). 

 

Фиг.41. Предложение за детайл на примерно разпределение санитарен възел 

(Схема на автора) 
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За преграждането  може да се използват циментфазерни плоскости върху 

щендерна конструкция. Тя бива захваната към съществуващата стб. плоча. 

Конструкцията е лека и не натоварва допълнително плочата. (фиг. 42, 43) 

А. Б.  

        Фиг.42. Детайл преградна стена                       Фиг.43. Детайл преградна стена и 

 (Схема на автора)                        захващане с врата (Схема на автора) 

Размери и материал на  вратите не е нормиран. Най-често изплозван, както и 

при жилищата е 70/200 см. Материал, който има възможност да се приложи е 

PVC дограма. Изпълнението му с единично стъкло над вратата е добро 

решение, за достигането на естествена светлина и до най- тъмната зона на 

помещението. (фиг.42,43) 

Достъп на затворниците до инсталационните шахти не би трябвало да бъде 

осъществим. Вариант за неговото разположение е като при хотелските единици, 

а тоест извън спалното помещение, в коридора в ниша или кутия с 

непосредствена близост и на двете стаи. (фиг.44) 
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Фиг.44.  Предложение за детайл на инсталационна шахта (Схема на автора) 

Конструкцията отново може да бъде от щендерна стена с циментофазерни 

стени и ревизионни врати.  Размерите са различни в зависимост  от приборите 

които се разполагат в нея. На схемата е даден размер 20/130см., при който се 

събират всички необходими инсталации. А те са: електрическо табло, две 

тоалетни казанчета, за обслужването на двете стаи и канализационните тръби. 

За сигурност вратите са заключени и биват отваряни при необходимост. 

Материалът за изработка на вратата  е метал. (фиг. 44) 
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Фиг.45.     Детайли на инсталационна шахта (разрез А-А), (Схема на автора) 
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Ревизионни врати са изработени по стандарт или поръчка. Материалът 

приложим за изработка е високоякостна стомана(профили 50/50 мм) и гладка 

двулистна поцинкована ламарина за крило.  

 Размерите са по-малки от стандартните и се определят в зависимост от 

големината на инсталационната шахта. Вратите са двукрили 100/190 см или 

100/210см, което дава възможност за   лесен достъп при авария. Посоката на 

отваряне задължително е навън. (фиг.46) 

 

Фиг.46. Предложение за детайл на ревизионна врата (Схема на автора) 

На базата на нормативен документ „Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 

г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за 

настаняване на задържани лица и реда в тях в министерството на вътрешните 

работи“ са изложени отделни точки засягащи архитектурната проблематика и 

са предложени решения, който да отговарят на изискванията на Европейския 

съюз. Приложени са отделни точки засягащи тематиката на дисертационният 

труд. Номерацията на изискванията е съобразена с оригиналната в 

гореописания документ.  
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По „чл.64, раздел 1, Изисквания и оборудване на помещенията за 

задържане от Инструкция за помещения за задържане: Подовата настилка на 

помещенията за настаняване на задържани лица е от материал, позволяващ 

лесно почистване и дезинфекция.” [4] 

Предложени са два детайла: 

А.  Б.  

 

Фиг.47.     А. Предложение за детайл на подова настилка в спално помещение с епоксиден 
мортален под (Схема на автора) 

   Б. Предложение за детайл на подова настилка в спално помещение с теракота 
(Схема на автора) 

Извод: За изборът на подова настилка в спално помещение са предложени два 

варианта: епоксиден мортален под и теракота. И двете предложения са 

приложими при ново строителство на сграда от този тип на обитаване и при 

еднa евентуална реконструкция. (фиг. 47,48) 

А  Б.  

Фиг.48.     А. Подова настилка в спално помещение с теракота 

Б. Подова настилка в спално помещение епоксиден мортален под 
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Изводи и препоръки:  

1. Добро проектантско решение за хуманно изтърпяване на присъдите 

при една жилищна структура за двама обитателя, трябва да е с минимум 8 кв. 

м. За четирима обиталеля с минимална квадратура от 16 до 21 кв. м. При 

обитаване за повече от четирима правнонарушители, средата става не хуманна 

и неотговаряща на европейските стандарти. 

2. Санитарен възел във всяко едно спално помещение е задължителен. 

Минималната квадратура без санитарен прибор е 1,20 кв.м, а при наличието на 

такъв до 1,50 кв. м. Тези квадратури са минимални и съобразени при жилищни 

единици до 16кв.м, както и от 4 до 6 обитателя. 

3. Към вратите на санитарния възел, изграждането на PVC дограма с 

единично стъкло е предимство за достигането на естествена светлина и до най- 

тъмната зона. 

4. В спалните помещения се осигурява място за почивка (легло), шкаф за 

дрехи и по възможност маса със столове. При организирано хранене в спланото 

помещение,разполагането на маса със столове е задължително. 

5. Минималната осветеност на спланото помещение по норматив е както 

при жилищните сгради, а то е  1/6 от обема на помещението. 

6. Изграждане на обособени инсталационни шахти е предимнство.  

На базата на направените от настоящата точка (5.2.1) изводи, се очертават 

следните тенденции, свързани с хуманизирането на средата за обитаване: 

- повишаване на площните показатели; 

- подобряване на качествата на помещения, свързани с ориентация, 

проветрение, осветеност; 

- функционална оптимизация; 

- използване на съвременни материали и детайли; 
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5.2.2. Подобряване на условията в общите части на места за лишаване 

от свобода 

• Хранителен блок (зона приготвяне на храна и обща трапезария) 

Обемно-пространствената композиция на този вид блок представлява 

обединяване на различни функционални елементи - групово пространство, 

комуникации, обслужващи пространства, технически помещения закрити и 

открити места за експедиция на храна. Хранителният блок се разполага 

надземно на първо ниво, като се осигурява естествено осветление.  

 

Фиг.49. Примерна схема за функционално решение на хранителен блок, към която авторът има 
определени критични съображения. (илюстрация, взета от Goldman, Mark. Jail Desing Review: 
Handbook. U.S. Department of Justice. Washington, D.C, US, 2003) 
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Изводи:  

1. Не е добра функционалната връзката на складовите помещения и 

основното кухненско звено за приготвяне на храна.  

2. Събирането на отпадъците е в пряка връзка със складовите 

помещения, а не с зона миене и кухня. 

3. Доставка на храна и събиране на отпадъци са с общ коридор, което е 

недопустимо в българската практика. 

4. Стаята за персонал ( охрана) е съобразена към общата трапезария. 

Необходимо е да се предвиди и към кухнята за приготвяне на храна. В тези 

структури готвачи се явяват хората изтърпяващи наказание. Задължително е 

охрана или видеонаблюдение.  

5. Складовото помещение, в което се съхраняват приботите е 

необходимо да има връзка с кухнята за приготвяне на храна. Задължително да 

е обезопасен и да няма възможност за самонараняване. 

6. Зоната за миене да се съобрази в непосредствена връзка със събиране 

на отпадъци. 

7. Помещението за преобличане на дежурен смяна да няма директно 

излизане в общата трапезария, да се предвиди  буферно помещение. 

8. Доставката и приемането на храна да се осъществява директно към 

складовете. Втори вход не е необходим.  

9. При тази схема има възможност за бягство на хора лишени от свобода 

през приемане на храна и експедиция. Не е достатъчен само контролен достъп. 

Аналогично става дума и за тоалетните за затворниците.  

След анализ е предложената функционална схема с преразпределено 

зониране на един такъв блок. Разгледаната схема е прилагана в 

чуждестранната практика, но при съобразяването с българските нормативни 

документи, тя не може да бъде използвана.(фиг.49) 
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Фиг.50. Предложение за  функционално решение на хранителен блок (Схема на автора) 

 

При тази функционална схема контрол за достъп е предвиден между 

жилищната структура и общата трапезария, обща трапезария и кухня за 

приготвяне на храна, кухня и складови помещения, както и при приемането на 

храна.  Всички тези звена освен с видеоконтрол, се предвижда и на определени 

места охрана. При този вид схема няма смесване на чист и мръсен коридор, 

както и е предвидено поточна линия, която е непрекъсната. Функционалната 

схема има възможност за вариантност в зависимост от проектното решения или 

съществуващата конфигурация на сградата, ако е необходимо преустройство. 

В изграждането на самостоятелен кухненския блок минималните 

помещения са: зона за приготвяне на храна, складови помещения, хладилник, 

фризери, миене, доставка продукти, отпадъци, тоалетна персонал, охрана, 

столова. Големината на тези помещения е в зависимост от бройката на 
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лишените от свобода. Приложено е отново планово решение от 

чуждестранната практика и са изведени изводи с които се предлагат авторови 

разпределения.  

 

Фиг.51.     Предложение за  проектно решение на хранителен блок (илюстрация, взета от 
Goldman, Mark. Jail Desing Review: Handbook. U.S. Department of Justice. Washington, D.C, US, 
2003) 

Извод:  

1. Доставката на продукти и изхвърляне на отпадъци да се отделят в 

отделни коридори. 

2. Складовите помещения да са в непосредствена близост до товаро-

разтоварната дейност. 

3. Зона за миене да има директна връзка с помещението за боклук. 

4. Да не се предвижда директно отваряне на санитарен възел към зона 

приготвяне на храна. Да се организира преддверие, което се явява буферна 

зона и спиращо неприятните миризми. 
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5. Към столовата е задължително предвиждането на естествено 

осветление към столовата. 

6. При тази схема, охранителят няма поглед над столовата, което е 

недопустимо. Решение с видеоконтрол е възможно. 

7. При по-голям капацитет на структурата, площите могат да нарастват. 

От изложените изводи са разработени планови решения, едно от което 

е на база предоставено заснемане на кухненски блок в Сливенския затвор. 

Предвидените помещения са съобразени с нормативните изисквания. 

Отделени са коридорите и входовете обслужващи кухнята и миенето. 

Разположението на  охранителя дава възможност за цялостен поглед  над 

местата за работа. Складовото помещение, хладилник, фризер са отворени към 

мястото за работа. При недостиг на складова площ има възможност чистия 

коридор да се използва за складиране на опаковани продукти. Миенето е 

отделено с визуален коридор и свързано директно с боклук и изнасяне. 

Съблекални, тоалетни и бани са отделени чрез преддверие и коридор. Площта 

на кухненския блок отговаря за нормалното обслужване на цялата структура. 

При тази квадратура е възможно организирането на две столови, една голяма 

и една малка.(фиг.52) 

 

Фиг.52. Предложение за  проектно решение на кухненски блок в затвор 
гр. Сливен (Схема на автора) 
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Второто предложение за проектно решение на  кухненски блок е с максимална 

квадратура 100 кв.м. Има възможност за обслужване на по-малки структури за 

изтърпяване на наказанията. И тук, както при предното решение са предложени 

всички допълнителни сервизни помещения: кухня, складови помещения, 

санитарен възел с помещение за подготовка, миялно кухни, умивалня, 

разливна. Разликата тук е , че има директен коридор за отпадъци, няма 

помещение за тяхното складиране. Поради по-малкия капацитет, който 

обслужват това е допустимо и възможно. Като допълнително помещение тук се 

явява разливната, която с предходния пример не е съобразена. Там връзката е 

директна със столовата. И двата варианта са възможни и използвани. Това е 

проектантско решение, което се взема от водещия проектант. 

При по-малки структури не е необходимо отделни помещения за 

фризери и хладилници. Тяхното разположение е възможно и в кухнята. (фиг.53) 

 

Фиг.53. Предложение  за  проектно решение на кухненски блок (Схема на автора) 



 

62 

Хранителният блок в заведения за хора лишени от свобода не се 

съобразява напълно с европейските норми и специфични изисквания към 

помещенията, в които се приготвя, обработва и преработва храна. Обработката 

на храната не се изпълнява по начин, който позволява прилагането на добри 

хигиенни практики, включително и защита на храните от замърсяване между и 

по време на операциите. 

На базата на гореописаните проблеми е разгледана „НАРЕДБА № 5 

ОТ 25 МАЙ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ“ [9] Изложени са отделни 

членове от този документ, с които трябва да бъдат съобразени тези структури. 

Анализирани и извлечени са изводи, с които е предоставено решение, което 

може да бъде използвано и приложено в разработването на отделни проекти по 

част „Архитектура“. 

Те са, както следва, съобразени с оригиналната номерация в 

гореописания документ: Според чл.21 ,(2) Помещенията по ал. 1 отговарят най-

малко на следните изисквания: 

„1. подовите настилки: 

а) се поддържат в добро състояние, позволяват лесно почистване, а при 

необходимост. 

Извод: Добро решение за подова настилка в хранителен блок са прилагането 

на индустриална боя на епоксидна основа или гранитогрес лепен без фуга. 

Предимството на индустриалната боя е бързото нанасяне и лесното 

почистване. Холкера също е от гореописаната боя. При избор на гранитогрес за 

подова настилка е необходимо и цокъл на височина от 1,60м. Често срещаният 

материал, който се използва в комбинация с гранитогреса е фаянсовата 

облицовка.(фиг.54)  

 
Фиг.54. Предложени за детайли на подова настилка с индустриална боя на епоксидна основа и 

теракот в хранителен блок (Схема на автора) 
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„ 2. стените се поддържат в добро състояние, позволяват лесно почистване, а 

при необходимост - дезинфекция; [9] 

Помещенията трябва да бъдат измазани, стените и таваните да се боядисват 

периодично  с боя. Цоклите на помещенията да се обработват с гореопиания 

материал или да бъдат поставени фаянсови плочки на височина минимум 

1,60м.  

 
Фиг.55. Предложение за детайл на подова настилка с теракота в хранителен блок 

 (Схема на автора) 

 „ 4. прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава 

условия за събиране на прах и отпадъци;[9] 

Извод: За прозорците най-често се използва PVC дограма със стъклопакет и 

стоманена решетка, против нерегламентирано напускане на институциите за 

хора лишени от свобода. Стоманената решетка се разполага от външната 

страна на дограмата. (фиг.56) 

 

Фиг.56.    Примерен детайл на прозорци в хранителен блок (Схема на автора) 
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• Столова и разливно помещение 

Столова понякога наричана и стол, представлява място за колективно хранене, 

което обслужва определен контингент. Столовите са характерни за този вид 

заведения. Имат възможност да се организира на всяко ниво в отделните 

корпуси. Към нея се организират асансьори и разливни. Размерите на 

столовата биват определяни от големината на обслужващия корпус. Храненето 

се организира в различни часови зони. Бройката бива определена от 

ръководството и дежурния.. Местоположението е съобразява с най-близките 

ВиК инсталации. Това разположение на масите е съобразено с лесното 

хигиенизиране след всяко хранене. При решенията с по-дълги маси и повече на 

брой столове на едно място, почистването се затруднява.(фиг.57) 

 

Фиг.57. Предложение на разпределение на столова на три оси в затвор в гр. Бургас 

(Схема на автора) 

При втората разработка са предвидени  5 на брой маси, три от тях свободно 

стоящи, поставени под 45 градуса, а другите две обслужват две двойки маси. 

При това разположение отново на квадратура от 25 кв. м се събират 16 човека 

излежаващи присъдите си. Което се явява по 1,50 кв. м на всеки лишен от 

свобода. (фиг.58) 
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Фиг.58. Предложение на разпределение на столова на три оси в затвор в гр. Бургас 

 (Схема на автора) 

При необходимост от увеличаване на площта на столовата, при модулните 

схеми това винаги е реализуемо. С добавяне на модули (цели оси) е възможно 

да се достигне желаната квадратура. Разпределение с 6 конструктивни оси и 

площ на столовата от 50 кв.м. Броя на посетителите може да достигне до 34, 

което е 1,78кв.м на лишен от свобода. (фиг.59)да достигне до 34 кв. м на лишен 

от свобода. 

 
Фиг.59. Предложение на разпределение на столова на шест оси в затвор в гр. Бургас 

( Схема на автора) 
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При втората разработка са предвидени 11 на брой маси, шест от тях свободно 

стоящи, поставени под 45 градуса, а другите пет двойки маси. При това 

разположение отново на квадратура от 50 кв. м се събират 42 човека. (фиг.60) 

 

Фиг.60. Предложение на разпределение на столова на шест оси в затвор в гр. Бургас 
 (Схема на автора) 

• Кухненски кът 

Друг вариант, който е реализиран в Софийския затвор е кухненски кът във всеки 

корпус и на всеки етаж. Приготвянето на храната се осъществява в 

определения кът. А самото хранене е предвидено в спалното помещение. При 

по-голяма квадратура на  помещенията се предвижда маса със столове, според 

бройката на живущите в стаята. Необходимия инвентар е: мивки, микровълнова 

печка, котлони, фурна, хладилник и шкафове за посуда и храна. Използваните 

материали за под са : гранитогрес, за стените: фаянс до 1,60см. и влагоустойчив 

латекс с цвят по избор на хората излежаващи присъдата. 

Разликата тук е, че храната се приготвя на същия етаж на който са и 

спалните помещения, няма нужда лишения от свобода да  напуска корпуса. 

Храненето и тук, както при столовите се организира  в определено 

време.(фиг.61) 
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Фиг.61. Предложения на разпределения на кухненски кътове  

(Схема на автора) 

Изводи и препоръки:  

1. Добро решение и предложение за подова настилка в хранителния блок 

е прилагането на индустриална боя на епоксидна основа. Поддръжката 

на този материал е лесна и съобразена със специални хигиенни 

изисквания. 

2. За достигането на естествена светлина се използват отвори със 

стоманени решетки, против нерегламентирано напускане на 

институциите за хора лишени от свобода. Използването на бронирано 

стъкло, като заместител на външните решетки е приложимо, при по-

голям бюджет, отпуснат от ЕС и Министерството на правосъдието. 

3. При по-леки присъди в затвори с по-малък капацитет, организирането 

на храненето в столови и кухненски кътове е възможно най-сигурният 

начин за обитателите. Минимална квадратура за кухненски кът, 

обслужващ около 20 спални помещения е от 19 кв.м до 25/30кв.м. 

4. Забелязва се тенденция за преминаване към по-малки пространства, 

използвани за столови и кухненски кътове. 



 

68 

• Насоки при общи площи (коридори) -  вид помещение, представляващо 

дълъг тесен проход в сграда, което служи за връзка със килиите или общи 

помещения, разположени на същия корпус и етаж. Използва се за осигуряване 

на безопасен достъп до жилищните структури.  

По-широките коридори дават възможност за разходка на лишените от свобода 

при лошо време. В тези сгради се проектират със светла широчина минимум 

2,50 и достигаща до 5,00 м.(фиг.62,63) 

 

Фиг.62. Предложение на разпределение коридор (Схема на автора) 

 

Фиг.63. Предложение на разпределение коридор (Схема на автора) 
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• Насоки за изграждане на бани (помещения за къпане) – Обикновено 

тези помещения не се поставят във всяко спално помещение, а се разполагат 

отделно като самостоятелно обособена единица в общото пространство в 

непосредствена връзка с коридора. Предвиждането им в килиите е свързано с 

допълнителни разходи и поддръжка, което не би прието положително от 

свободните граждани. (фиг.64,65) 

 

Фиг.64. Предложение на разпределение на баня (Схема на автора) 

 

Фиг.65. Предложение на разпределение на баня (Схема на автора) 
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• Насоки за изграждане на перални помещения –  в българската практика 

перални помещения не се използват и проектират до момента. Прането на 

дрехите на лишените от свобода се извършва в баните. Мивките са проектирани 

с по-голяма широчина, за да може да бъде изолзвана за тези цели. При ново 

строителство това  помещение е препоръчително да бъде съобразено и 

изпълнено. Площта се определя в зависимост от големината на корпуса и броя 

на нарушителите в него. Предложено е планово решение с квадратура 

обслужваща корпус от 18 до 20 стаи.(фиг.66) 

 

Фиг.66. Предложение на разпределение на перално помещение (Схема на автора) 

 

• Насоки за изграждане на учебни зали – образованието е един от 

важните фактори за превъзпитаване. Учебните зали в тези заведения са в 

неблагоприятно съсътояние и имат необходимост от ремонтни дейности и 

въвеждане в експлоатация. Залите могат да бъдат използвани за различни 

мероприятия- учебни и развлекателни. Броят на тези стай е в зависимост от 

капацитета на жилищните структури. При по-малки сгради площта на класните 

стай варира от 15 до 25 кв м. Обучението и лекциите се разпределят в различни 

часови зони и с различни групи. При по-големи групи площта на стаята може да 

достигне до 30-50 кв м.(фиг.67) 
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Фиг.67. Разпределения на учебна зала (класна стая) в структури предназначени за хора лишени 

от свобода (предложение на автора) 

Този вид схема на класната стая или т.нар. учебна зала е предвидена за 

затворнически общежития, арести или затвори за леки присъди. При тях не е 

необходимо постоянното наблюдение от охранители. Контролът се извършва в 

определено време през отвор към вратата или в близост до нея.  

Изводи и препоръки:  

1. В тези  специзлизирани структури е необходимо подобряването на 

естествената осветеност на коридорите в корпусите за изтърпяване на 

наказания. 

2. Бани и умивалници, разположени като общи площи към всеки корпус 

да бъдат отделени като помещения или с преградни стени. 

3. В новопроектираните затвори да се предвиди по проект перално 

помещение. 

4. Учебните зали, училища, киносалони, работнически цехове да се 

реконструират и използват по предназанчение.  
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5.3. ХУМАНИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА СРЕДА 

Хуманизирането на прилежащата среда е резултат от изискванията на 

Европейския съюз, както и създаване на изисквания за най- ефикасно 

използване на съществуващата материална база и експлоатационното и 

поддържане с минимални средства.  Могат да се очертаят две основни насоки 

в това отношение: 

• намеса върху  съществуващата материална база; 

• изграждане на изцяло нова структура. 

При намесата върху вече съществуваща материална база, подходите 

би следвало да са следните: 

• преустройство; 

• пристрояване; 

• надстрояване. 

При изграждането на изцяло нова структура основни фактори са:   

✓ Демографски характеристики; 

✓ Наличие на свободни терени с подходящи размери и екологични 

показатели; 

✓ Финансова рамка. 

Ако липсва дори един от гореописаните фактори новото строителство не би 

могло да бъде осъществено.  

 Един от основните фактори влияещи върху изграждането на 

интериорното внушение е цветът. 

• Цвят 

Цветът е едно от основните средства, което влияе и въздейства върху 

човешката психика. Той помага за по-лесното възприемане на дадено 

пространство. Липсата на цвят в определени помещения е предпоставка за 

създаване на безлична среда, а прекаленото въздействие получило се от 

прекалено използване на цветове също може да не повлияе добре и да 

допринесе до претовареност и несполучливост на интериорен израз. Цветовете 

използвани до сега са ахроматични- бяло, черно, всички сиви и техните нюанси. 

Хроматичните цветове,  са всички цветове, възприемащи като цветни. Те биват 

използвани и приложими за друг вид застройки. Всеки цвят е характерен с 

различно влияние, което указва при човека. Поради тази причина, при 

прилагането на различните цветове, трябва да се подходи професионално и да 

се вземе  предвид  мнението на специалисти. След направено анкетно 
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проучване психолозите препоръчват използването на по-топли тонове, което 

води  до положително и възпитателно въздействие на лишените от свобода. 

 Бял цвят – често използвания в този вид застрояване. Белият цвят би 

бил добре приложим в хранителния блок, разливни помещения, общи части. 

Този цвят излъчва усещане за чистота. Приложен в интериора, той се води от 

студената гама, но при съчетанието с други материали и цветове води до доста 

добри резултати. Най-честото му използване е върху тавани и по-малки на площ 

стенни повърхности.(фиг.68)  

 

Фиг.68.     Снимка на жилищна единица с използван бял цвят в женския затвор в 

гр. Сливен 

 

- Черен цвят – „най-тъмния цвят, като тук думата цвят се използва 

условно, тъй като по дефиниция черното е ахроматично, тоест липса на цвят. 

Физически погледнато черното е пълна липса, когато говорим за светлинни 

източници или цялостно поглъщане, когато става въпрос за осветени обекти на 

светлината по целия диапазон на видимия спектър. Като цвят е 

противоположно на бялото и често представлява тъмното в контраст със 

светлината.“ Избягвано е използването му в интериорни решения. При тези 

застройки би бил доста актуален, но при по-малки зони от стените на 

определените помещения. Има възможност да бъде приложим, като акцент на 

някоя стена или като детайл около врати прозорци, цокли и парапети. 

Въздействието му бива потискащо и тежко, което не би било подходящо.  

- Сив цвят – „вторичен неутрален цвят, неутрален  спрямо бялата 

слънчева светлина, разпознаваем от човека предимно в някои метали. 

Сивото е производно на двата неутрални основни цвята – бяло  и черно. 

Цветът е неспособен да се преобразува - при смесването му с основните 

цветове губи своята характеристика, ето защо той е възможен единствено в 
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неутралната гама.“ Намира приложение в интериора на затвора, основно и с 

други цветови комбинации. Въздействието му е различно, в зависимост от 

комбинацията. Този цвят е използван и прилаган в комуникационните 

площи.(фиг.69)  

   
Фиг.69.     Снимка на комуникационна площ с използван сив цвят в затвор 

в гр. Бургас 

Снимка на комуникационна площ (коридор) с използван сив цвят в затвор в 

гр. Варна 

 

От хроматичните цветове добре приложими са: син и жълт. Червеното влияе 

агресивно на психиката на пациентите в тези заведения. 

- Син цвят - „основен цвят от спектъра на бялата светлина, намиращ се 

между виолетовото, в по-късовълновата област от спектъра и зеленото – в по-

дълговълновата.“ Този цвят може да бъде приложен в жилищните структури, 

както и в общите помещения за отдих, библиотеки.(фиг.70)  

 

Фиг.70. Снимка на стая с използван син цвят в женски затвор гр. Сливен 
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- Зелен цвят – отново като синия се приема за не натоварващ, свеж и 

намира добро приложение в по-активните пространства. Използването им може 

да се осъществи в стаи за общи дейности, зали за обучение, както и във 

вътрешни пространства за отдих.(фиг.71)   

 

Фиг.71. Снимка на коридор с използван син и зелен цвят в затвор Бургас 

 

- Жълт и оранжев цвят – те са доста динамични и топли цветове. Не 

биха се вписали добре в такава структура, дори и вече използвани за някой 

реновации при точно такъв вид застрояване. Жълтият и оранжев цвят имат 

възможност за прилагане в женски затвори, в помещения за занимания на деца, 

ясли.  Използването на този цвят трябва да бъде предпазливо в по-леки нюанси. 

(фиг.72) 

   

Фиг.72. Снимка на жилищна единица с използван жълт цвят в затвор Бургас и Сливен 

 

Всеки един цвят създава различно усещане в човека. Дали той ще е 

самостоятелно използван или комбиниран с друг цвят, нюанс отново 

въздейства различно.  
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• Материали  

Освен цветовото решение  друг важен фактор, който влия 

психологически са използваните материали. При такива жилищни структури 

използваните материали са:  

- Метал – използва се основно за парапети, решетки , част от мебелите 

и в осветителните тела. Възможно най-използвания материал в местата за 

изтърпяване на наказания.  

- Мазилка – е най-използваният завършващ материал в интериорни и 

екстериорни ( фасадни) решения. Този материал е доста разнообразен от към 

цветови решения и структура. Има силна паропропускливост, както и ниска 

склонност към замърсяване. За вътрешно използване се прилагат най-често 

гладки мазилки, за по-лесна поддръжка. По грапавата мазилка бива по- 

приложима при фасадни плоскости. 

- Мозайка –  е доста стар и използван материал, както при подови 

повърхности, така и за стенни. Мозайката  е използвана  в повечето такива 

заведения. От мозайка са изградени коридорите, килиите, баните.  

- Керамика- използва се основно за подови и облицовъчни плочи. 

Прилага се най-вече при настилките на общите пространства, санитарни 

помещения, разливни и кухненски блок. 

- Стъкло – материал, който се характеризира с лекота, прозрачност и 

ефирност. Приложение в затворите има в жилищните единици или т.н килии. Те 

са част от дограмата. Този материал се използва в  ограничено количество от 

гледна точка на безопасността. Всеки един елемент може да  бъде използван 

за самонараняване или като оръжие. В местата за лишени от свобода 

използването на бронирано стъкло би било добре приложимо.  

• Осветление  – то е естествено и изкуствено. То е фактор, който влияе 

както на човешката психика, така и на интериорните решения. Възприятието е 

различно в зависимост дали светлината е естествена или изкуствена. При тези 

жилищни структури естественото осветление се получава през прозорците. 

Достигането му се затруднява поради защитните мрежите. Осветлението 

винаги се проектира странично в жилищните структури, възможно е и горно в 

общите площи или по срещано в комуникационното ядро. 

• Ориентация  

Ориентацията е определяне на местоположението на обекти спрямо 

посоките на света. Доброто ослънчаване на сградите и корпусите за  

изтърпяване на наказание е една от важните предпоставки за осигуряване на 

оптимален топлинен комфорт.  
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5.4. Насоки за подобряване на сигурността в местата за лишаване от 

свобода 

5.4.1. Елементи за сигурност 

В пенициарната система има сериозни пропуски в охраната и в системата за 

сигурност в затворите. Повишените мерки за сигурност в тези структури са 

основен проблем засягаш не само работещите в тази сфера а и свободните 

граждани. 

Във връзка с гореописаната проблематика са разгледан отделни  елементи за 

сигурност и са предложени нови решения: 

 

• Метални врати към спално помещение 

На базата на нормативен документ „ Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 

г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенята за 

настаняване на задържани лица и реда в тях в министерството на вътрешните 

работи.“ [4] са изложени отделни точки  засягащи архитектурната проблематика 

за елементите за сигурност. Номерацията на изискванията е съобразена с 

оригиналната в гореописания документ. 

„Чл. 66. Помещенията за спане се оборудват с врати, надеждни срещу 

взломяване.” [4] 

Извод: Материалът, който е приложим и в момента е метална каса, метална 

врата с отвор за наблюдение от надзирателите. Вратата е съставена от 

напречни метални профили и метални плоскости. Отворът е възможно да бъде 

от удароустойчив поликарбонат. Към отвора е задължително метална решетка. 

Вратите са стандартизирани от 80,90 до 100 см широчина и 200,210 см 

височина. (фиг.73,74,75) 

Приложен е снимков материал на съществуващата база  в затвора в гр. Варна 

   
Фиг.73.     А. Снимки на съществуващо положение на врати към жил. помещение гр. Варна и 

гр.Бургас 
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Предложение 1 за метална врата: 

A.    Б.  
Фиг.74.   А.Предложение за метална врата към  спално помещение (Схема на автора) 

Б. Разрез на метална врата към спално помещение (Схема на автора) 

Предложение 2 за метална врата: 

A.         Б.  

Фиг.75.     А. Предложение за метална врата към  спално помещение (Схема на автора) 

Б. Разрез на метална врата към спално помещения (Схема на автора) 
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• Механични преградни решетки 

Другият тип използваеми врати са тип преградни решетки. Те се използват за 

преграждане на отделни корпуси, както и разделянето на надзирател от хора 

излежаващи присъдите си. Размерите са в зависимост от изискуемата 

широчина, няма стандарти с които да бъде съобразена. Използването на този 

тип отделяне е съобразено и с възможността за постоянно наблюдение в тези 

пространства. Използването на другия тип метални врати не дава възможност 

за надзираване. Те са подходящи за спалните помещения, който не дават 

директен поглед към другите структури.(фиг.75) 

 

Фиг.76.     Детайл на преградна решетка с размери 3,00/3,40 м (схеми на автора) 

А. ИЗГЛЕД    Б. РАЗРЕЗИ 

 

• Преградни решетки към спални помещения 

„Чл. 68. В помещенията за задържане  и затворите се осигурява постоянна 

вентилация и достъп до естествена светлина.” [4] 

Извод: Прозорците на помещенията трябва да са конструирани така, че да 

позволяват лесно почистване и дезинфекция. Дезинфекцията да се извършва 

от вън. Към тях да бъдат предвидени защитни мрежи по отваряемите части 

против напускане с взлом. Защитните мрежи могат да бъдат поставени от 

вътрешната страна на дограмата или от външната в зависимост от корпуса. Да 
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са с наклон на первазите, позволяващ оттичането на вода на вън към дворното 

пространтво. Материалът от който могат да бъдат изработени е PVC дограма 

със стъклопакет. Размерите на прозорците трябва да отговарят на 

необходимата осветеност в едно помещение от 900/1300см, 

1500/1500см,1900/1300см, до 5400/3000см. Минималната осветеност е 6% от 

площта на спалното помещение. (фиг.76) 

 

 

Фиг.77. Предложение за детайл за прозорци с размери 90/120 см (Схема на автора) 

Има възможност и за по-големи остъклявания. Те се използват при жилищни 

единици с голяма площ и обитаване. Размерите на отворите могат да достигнат 

до 130/180см; 240/180см.(фиг.77) 

 

 

Фиг.78.  Предложение за детайл за прозорци с размери 180/240 см (Схема на автора) 
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• Огради  от висока тухлена зидария и стоманени профили. 

В зависимост от  вида на затвора и режима на излежаване, мерките за сигурност 

са различни. При лек режим и усилено строг задължително се придвижва висока 

ограда от бетон или стоманена мрежа и стоманени профили с необходимите 

размери на профилите. Добре приложим е специален фехтовен панел, при 

който няма възможност за изкачване по него. Съставен е  профилна структура, 

проектирана за висока сигурност. Височината и широчината на панелите варира 

от 2007 x 2515 мм до 5207 x 2515 мм.  Минимална изискуема височина 3,00 м. 

При по-ниски огради рискът за принудителнo напускане на структурата е доста 

голям. Дължината на тези панели започва от 2700 мм до  6200 мм. За 

покритието на тези панели може да се  използва цинк-алуминиево покритие или 

прахово с RAL цвят по избор. Праховото покритие предоставя допълнителна 

защита и увеличава продължителността на живот на материала. В 

продължение на оградата се монтира телена мрежа.(фиг.78) 

 
А.       Б. 

Фиг.79. А. Изглед на ажурна ограда и врата в места предназначени за хора лишени от свобода 

(предложение на автора) 

Б. Вертикален разрез на ажурна ограда и врата в места предназначени за хора лишени от 

свобода (предложение на автора) 

 

• Интегрирани системи за сигурност (видеонаблюдение и сензори) 

 

Различните системи за периметрова охрана са предназначена за охрана на 

оградени съоръжения. Подходяща е за всякакъв тип огради. Може да се 

използва за осигуряване на периметъра на заградени с ограда обекти с с 

класифициран достъп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В непрестанно променящия съвременен свят, както и условията на 

икономическата обстановка в страната, проблематиката на този вид структури  

в България е и ще продължава да бъде актуална и дискусионнна в търсенето 

на чисто човешка среда за излежаване на присъдите, обучение  и социализация 

на хората лишени от свобода. 

Настоящият труд е преглед  на сегашното състоянието на затворническите 

структури и е анализ на тази проблематика. Той разглежда: 

• Санитарно-хигиенните и градоустройствени фактори и изисквания, 

оказващи влияние върху този вид застрояване- класификация и капацитет, 

законова и нормативна база, съвременни методи за реорганизация, 

преустройство и реконструкция на съществуващо положение. 

•  Преглед на обемно-пространствено решение на сградите, 

функционална структура и функционалните елементи в нея, както и 

архитектурния образ, интериора и организацията на няколко жилищни единици 

и хранителен блок (разливни). Предложени са съвременни норми при 

проектирането и изграждането им. 

На базата на проведените анализи на българския и чуждестранен опит, 

интервюта с професионалисти в тази сфера са синтезирани съвременни 

принципи при организация на една такава структура за обитаване на лишени от 

свобода. Изведени са основни насоки за проектиране, изисквания и препоръки 

към интериора  на затворите в България, което е важно условие за успешната 

реализация на действащ модел.  

 В дисертационния труд проблемите свързани с този вид заведения са 

обхванати, синтезирани, разгледани и констатирани в различни направления. А 

те са: градоустройствени, функционални, нормативни, интериорни и 

екстериорни. За изследването им са приложени два основни подхода – анализ 

и синтез. 

Приноси: 

Основните приноси от дисертационния труд могат да се формулирар в два 

аспекта: научно-приложен и практически. 

• Научно-приложен аспект 

- Разработено е предложение за актуализиране и усъвършенстване на 

съществуващата нормативна документация, съобразена с европейските 

изисквания. Направен е критически анализ на предложенията на ЕК с виждане 

за приложимостта им у нас. 
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- Осъвременен е функционалният модел на заведенията за хора лишени 

от свобода, съгласно съвременните изисквания и са описани основните 

функционални елементи в тази структура в съзвучие с основните принципи на 

хартата за правата на човека и сходните и документи.  

( групови пространства, общи пространства и комуникационни площи, жилищни 

структури и открити пространства).  

- Предложена е оригинална  класификация за основните типове обемно-

пространствени композиционни схеми за проектиране на тези видове структури 

( компактно блокова, модулна, атриумна, кръстообразна, звездообразна, 

радиална, павилионна и смесена композиционна схема). 

- Изследван, анализиран и систематизиран е досегашния опит в 

страната, на базата на изседване на съществуващата материална база  

 

• Практически аспект  

От направената разработка са формулирани следните практически приноси: 

- Разработени са практически насоки за проектиране на нови сгради, 

както и на реконструирането на съществуващи. 

- Предложени са конкретни и икономични типови решения за 

осъвременяване на материалните бази в страната в съзвучие със 

съвременните минимални потребности на човека 

-  Предложени са схеми за подобряване на средата за обитаване в 

съществуващите сгради, съобразено с европейските нормативни документи. 

- Предложени са схеми, отразяващи насоките за хармонизиране на 

българските с европейските нормативни изисквания. 

- Предложени са три функционални схеми изясняващи 

комуникационните връзки към  всеки един корпус и блок. 

- Представени са типови детайли за важни интериорни елементи, вкл. 

Елементи за сигурност 

- Описани са съвременни инсталационни елементи и изисквания към 

тях, използвани в този вид сгради. 

 

• Приложение 

Трудът може да намери приложение в следните направления: 

- Като информационен материал за проектанти, инвеститори и проект 

мениджъри. 

- Като теоретичен материал при обучението на студенти, които 

проявяват интерес в областта на планирането, проектирането и експлоатацията 

на сградите за лишени от свобода. 
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- Като материал, който има възможност за усъвършенстване на 

нормативните документи, свързани с проектирането, преустройството, 

реконструкцията, изграждането и експлоатацията на тези заведения. 

- Като справочник , включващ насоки за проектиране на този вид сгради, 

за специалисти работещи в тази сфера. 

- Като изследване, съдържащо информция за наличната материална 

база на затворите в Република България. 

 

•  Дава насоки и основа за бъдещи изследвания 

 

По-нататъшното изследване по разглежданата проблематика може да се 

насочи към следните аспекти: 

- Екстериорни решения на заведенията за хора лишени от свобода- 

ефективни и икономични решения за осъвременяване. 

- Оптимизация на общите пространства и обслужващите елементи- 

прецизиране спрямо капацитета на сградата.  

- Организация на административния блок – детайлна разработка на 

отделните функционални елементи, оразмеряване, обзавеждане. 

- Екология и ефективност на сградния фонд. 

- Възпитателно влияние на средата върху излежаващите наказания- 

ефективно въздействие на средата за обитаване върху възпитателния процес. 

- Влиянието на новите технологии в организацията на този вид 

заведения. 

Настоящата разработка е една основа за възможност за преустройство 

и осъвременяване на материалната база. За различен, хуманен поглед върху 

този вид структури и за усилвне на възпитателния ефект на този вид сграден 

фонд. 
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