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Abstract: Under the Bulgarian Criminal law the court may impose probation as 

punishment or impose a probation measure during the testing period in the case of 
suspended sentence and early release. Once imposed they become part of the probation 
regime during test period and any failure to observe them triggers consequences 
unfavorable for the sentenced person. The adhesion of our country to the European 
Union in 2007 and the free movement of persons and services faced criminal justice 
science with new challenges. In 2012 Bulgaria transposed Council Framework Decision 
2008/947/JHA dealing with the transfer of probation measures and the application of 
the principle of mutual recognition of probation decisions and alternative sanctions. The 
basic principles and aims of the Decision are implemented in the national legislation 
through the Act on the recognition, execution and forwarding of judgments and 
probation decisions for the purposes of supervision of the probation measures and 
alternative sanctions. 
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 Увод 
 През 2008 г. Съвета на Европейския съюз прие Рамково решение 2008/947/ПВР 
относно прилагането на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и 
решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните 
санкции1. В изпълнение на ангажимента за транспониране на акта през 2012 г. 
Народното събрание прие Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 
решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните 
мерки и алтернативните санкции2 3. Процесът по признаване и изпълнение на чужди 
съдебни решения ще обозначаваме като „трансфер“. Предмет на настоящето 
изложение е една от хипотезите на закона, а именно трансфер на пробационни мерки 
по време на условно осъждане, а във връзка с него и основни положения относно 
пробацията и пробационните мерки и тяхното въвеждане в българското наказателно 
законодателство като алтернативи на лишаването от свобода.  
 
I. Алтернативите на лишаването от свобода в българското наказателно 

законодателство 
 
Още в началото на XX век в българското наказателно право по френско-

белгийския модел е въведен институтът на условното осъждане като алтернатива на 

                                                            
1 OB, L 337/102 от 16 декември 2008 г. 
2 Обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г. 
3  В настоящото изложение нормативният акт ще бъде обозначаван с по-краткото наименование 

Закон за трансфер на пробация. 
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краткосрочното лишаване от свобода4. Той се прилага до началото на петдесетте 
години, когато правната уредба на института е пренесена в кодифицирания наказателен 
закон5, отразяващ влиянието на съветското социалистическо наказателно право. В 
съвременното наказателно право институтът на условното осъждане е способ за 
отлагане на изпълнението на наложено наказание лишаване от свобода. Той е уреден в 
чл. 66-69А НК 1968 г. Постановяването на „условно осъждане“ има две важни 
последици – първо, наложеното наказание лишаване от свобода става неизпълнимо и 
второ, осъденото лице се поставя в режим на изпитание за определен период от време, 
т. нар. изпитателен срок. През този период съдът може да наложи на осъденото лице и 
пробационна мярка. Тази правна възможност е въведена чрез новата ал. 3 на чл. 67 през 
2002 г.6 като отразява развиващите се в световен план тенденции за разширяване 
приложното поле на алтернативите на лишаването от свобода, в това число пробация7.  

С това изменение на НК в българското наказателно законодателство са въведени 
термините „пробация“ и „ограничителни мерки“. Пробацията беше въведена в 
наказателното право като нов вид наказание, което допълни каталога на наказанията по 
чл. 37, ал. 1 НК, а в новосъздадените членове 42а, 42б и 43а НК беше установено 
неговото съдържанието. Според чл. 42А, ал.1 в редакцията от 2002 г. „пробацията е 
съвкупност от ограничителни мерки за контрол и въздействие без лишаване от 
свобода, които се налагат заедно или поотделно.“ Наред с това в новата ал. 3 алинея на 
чл. 67 НК се даде правомощие на съда, определящ наказанието, като отложи 
изпълнението на наказанието лишаване от свобода, когато то е не по-малко от шест 
месеца, „да постанови пробация през изпитателния срок“.8 Както сега, така и тогава, с 
термина пробация се обозначава вид наказание по българското наказателно право. При 
това положение се оказваше, че на едно лице се налага лишаване от свобода за 
извършено престъпление, отлага се изпълнението му при условията на чл. 66 и му се 
определя пробация. Това оставяше впечатлението, че се налага второ наказание за 
престъплението (първото наказание лишаване от свобода продължава да бъде наложено 
                                                            

4 Закон за условното осъждане, обн. ДВ, бр.3 от 1904 г. Подробно вж. Костадинова, Р. 
Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, 
иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.  

5 Наказателен закон от 1951, чието заглавие е изменено през 1956 г. на Наказателен кодекс и 
приетия и действащ до момента Наказателен кодекс от 1968 г.  

6 ДВ, бр. 92 от 2002 г.  
7 Вж. Андреева, Адр. Пробацията—нова алтернатива в санкционната система на българското 

наказателно право. - Правна мисъл, 2004, №, 3, 60-70; Георгиев, Т. Нормативна уредба на пробацията—
сравнителноправен анализ. - Правна мисъл, 2004, № 3, 70-77; Костадинова, Р. Пробацията след 
последните промени в наказателното законодателство. - Правна мисъл, 2005, № 2, 53-66; Пробация и 
пробационни служби. Европейска перспектива. Регионален фонд ИГА, Пазарджик, 2005; Шопова, П. 
Пробацията. Наказателноправен и криминологичен анализ. Русе: Русенски унив. „Ангел Кънчев“, 2006; 
Груев, Л. Пробацията – pro et contra. - Общество и право. 2007, № 4, 19-25; Петков, Ив. Пробацията–
правен режим и неговото усъвършенстване. - Правна мисъл, 2009, №3, 111-123. Димитрова, Сл. 
Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане и условно 
предсрочно освобождаване, 2009, он-лайн публикация: 
https://www.researchgate.net/publication/274952474_Problemi_vv_vrzka_s_postanovavaneto_na_probacionni_
merki_pri_uslovno_oszdane_i_uslovno_predsrocno_osvobozdavane  (Достъп на 14.08.2017).
 През 2014 г. беше защитен докторски труд на тема „Пробацията в наказателното право“ от д-р 
Тервел Георгиев под научното ръководство на проф. Антон Гиргинов. През 2016 г. беше публикуван и 
друг докторски труд: Велев, Огн. Мястото на пробацията сред наказателните санкции (съпоставително 
изследване по българското и френското наказателно право). С.: Българска академия на науките, Институт 
за държавата и правото, 2016. 

8 Вж. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, дв. бр.92 от 27 септември 2002г. 
Според § 89 от преходните разпоредби на ЗИДНК параграфи 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 - по отношение на 
наказанието пробация, § 13 - 17, § 18, т. 2 - 5, § 19, 20, 21, § 42, т. 4, § 43 и 88 влизат в сила от 1 януари 
2004 г. 
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наказание с отложено изпълнение, т.е неизпълняемо). Така формулирана разпоредбата 
не беше приемлива, което наложи ново изменение на правната уредба през 2009 г. 
Промените имаха за цел да усъвършенстват правния регламент на пробацията и 
мерките, включени в нейното съдържание и приложими по време на изпитателния срок, 
което беше последвано и от научни изследвания по темата9.  

След изменението на НК от 2009 г10 разпоредбата на чл. 67, ал.3 придоби 
следната редакция: „Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко 
от шест месеца, съдът може да постанови една от пробационните мерки по чл. 42а, ал. 
2, т. 1 - 4 през изпитателния срок“. Действащата правна уредба дава основание да се 
приеме, че пробационните мерки имат двойствен режим. Първо, като задължителен 
елемент на наказанието пробация и второ, като факултативен елемент на режима на 
изпитание при условното осъждане (и при предсрочно освобождаване, но то не е 
предмет на разглеждане в настоящата работа)11.  

Коментираното изменението на правната уредба на пробационните мерки по 
българското наказателно право постави на разглеждане въпроса за приложимия закон 
към заварените случаи, при които е постановена вече пробация –на основание старата 
действаща редакция. Предвид на това, че след промяната от 2009 г. на лицата могат да 
се налагат само четири от пробационните мерки, няма съмнение, че новия закон 
съдържа по-благоприятни наказателноправни последици за дееца. Ето защо на 
основание чл. 2, ал. 2 от НК за престъпните деяния, извършени преди април 2009 г., по 
отношение на които няма влязла в сила присъдата, при решаване на въпроса за 
пробационни мерки през изпитателния срок на условното осъждане се прилага новата 
редакция, т.е. съдът може да наложи една от възможните четири пробационни мерки. 
Така се прилага принципа на обратно действие на наказателния закон, според който 
спрямо лицата може да се прилага нов закон, който е приет след довършване на 
извършеното от тях престъпление, само ако той предвижда по-благоприятни правни 
последици за дееца – чл. 2, ал.2 от НК.  

Налагането на пробационни мерки по време на условно осъждане е на основание 
чл. 67, ал.3 НК и при изискванията, установени в него. Първо, наказанието, чието 
изпълнение е отложено, е не по-малко от шест месеца.12; второ, тъй като 

                                                            
9 Подробно за това вж. Стойнов, Ал.. Наказателно право. Обща част. Пробация/Второ 

допълнено издание. С.: Сиела, 2012; Трайков, Здр. Изпълнение на наказанието пробация. В: 
Наказателно-изпълнително право. С: Албатрос, 2007, 311-336. ; Георгиев, Т. Предсъдебният доклад в 
процеса по определяне и индивидуализация на наказанието пробация. - Правна мисъл, 2014, № 4, 33-51; 
Георгиев, Т. Нормативна уредба на пробацията—сравнителноправен анализ. - Правна мисъл, 2004, № 3, 
70-77; Андреева, Адр. Пробацията—нова алтернатива в санкционната система на българското 
наказателно право. - Правна мисъл, 2004, №, 3, 60-70; Петков, Ив. Пробацията–правен режим и неговото 
усъвършенстване. - Правна мисъл, 2009, №3, 111-123 и др.  

10 Закон за изменение и допълнение на НК, бр. 27 от 2009 г., в сила от 13.04 2009 г.  
11 Основание за това дава и категоричната позиция на Общото събрание на наказателните 

колегии на ВКС във връзка с пробационните мерки по чл. 67, ал.3 от Н - „Безспорно е, че те не 
представляват наказание по смисъла на чл. 37 от НК и поведението на осъдения във връзка с 
изпълнението им може да породи негативни последици за него, включително и изтърпяване на 
отложеното наказание "лишаване от свобода" –Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2014 г. по тълк. д. № 
6/2013 г., ОСНК на ВКС. 

12 С определение от 29.09.2014 г. Пазарджишкият районен съд е одобрил постигнато 
споразумение между представител на РП-Пазарджик, подсъдимия П. А. С. и защитника му, по силата на 
което С. е  осъден за транспортно престъпление по чл. 343б, ал. 1 и му е наложено наказание 5 месеца 
лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 НК отложил изпълнението на наказанието за срок от 3 
години и пет месеца. На основание чл. 67, ал. 3 НК съдът е постановил пробационна мярка по чл. 42а, ал. 
2, т. 1 НК, именно - "задължителна регистрация по настоящ адрес при честота на явяване и подписване 
два пъти седмично“ през изпитателния срок. По повод на искане за възобновяване ВКС се произнася, че 
„определението в частта, в която съдът е постановил подсъдимият да изтърпи и пробационната мярка по 
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пробационните мерки са факултативен елемент на режима на изпитанието, съдът 
трябва да установи, че има необходимост от допълнително въздействие върху 
дееца13, наред със самото осъждане; трето, съдът може да постанови само една 
пробационна мярка от предвидените в чл. 42А, ал.1, т.1-4 от НК. Съдът може да наложи 
по време на изпитателния срок само една от следните четири пробационни мерки: 
 -задължителна регистрация по настоящ адрес; 
 -задължителни периодични срещи с пробационен служител; 
 -ограничения в свободното придвижване; 
 -включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено 
въздействие 
 Постановяване на пробационна мярка, непосочена в чл. 67, ал.3 от НК, е 
нарушение на материалния закон, което налага отмяна на съдебния акт, с който са 
определени14. Като такова ще се определи и постановяването на повече от една 
пробационна мярка по време на изпитателния срок15 . 

                                                                                                                                                                                          
чл. 42а, ал. 2, т. 1 НК, е постановено в нарушение на закона“. В решението си ВКС изтъква доводи, че  
„[В] конкретния случай, не са били налице всички от предвидените предпоставки. Не е достатъчно да е 
наложено наказание по вид лишаване от свобода и да е приложен института на условното осъждане, за 
да се постанови изтърпяване и на някоя от предвидените пробационни мерки. Необходимо условие е 
наказанието лишаване от свобода да не бъде по-малко от 6 месеца, а в конкретния случай съдът го е 
наложил за срок от 5 месеца. От това следва, че определението в тази му част е постановено в нарушение 
на закона по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК. В посочения смисъл искането е основателно, но не и в 
частта за отмяна на определението по реда на възобновяването и връщане на делото за ново разглеждане 
от друг състав, тъй като настоящият съдебен състав притежава правомощието да отстрани допуснатата 
незаконосъобразност, чрез изменяване на съдебния акт и отмяна приложението на чл. 67, ал. 3 от НК, 
което е в интерес на осъдения.“ – решение № 55 от 23.02.2015 г. по н. д. № 1992/2014 г., н. к., III  н. о. на 
ВКС.  

13 „[ф]акултативно предвидената пробационна мярка по чл. 67, ал. 3 НК…..не е оправдано с 
оглед обществената опасност на осъщественото престъпление и личната такава на осъдената Т. и не би 
допринесло съществено за постигане на целите на специалната и генералната превенция“- Решение № 
340 от 03.07.2013 г. по н. д. № 1098/2013 г., н. к., III н. о. на ВКС.  

14 С определението от 30 юни 2009 г. Сливенския районен съд, одобрил споразумение между 
прокурора и подсъдимия по нохд № 127/2009 г. С него било постановено осъденият да изтърпи през 
изпитателния срок на условното му осъждане пробационната мярка годишно 200 часа "безвъзмезден 
труд в полза на обществото". Главния прокурор на Републиката е направил искане за възобновяване на 
основание, че определението противоречи на чл. 67, ал. 3 НК, който позволява изтърпяването на 
пробационни мерки в срока на условното осъждане, но не и безвъзмездния общественополезен труд. 
Върховният касационен съд намери, че искането е основателно. Върховния касационен съд постановява, 
че е допуснато нарушение на закона и отменя определението. Тъй като споразумението трябва да бъде 
отново обсъдено от страните и съда, е налице неотстранимост, поради което връща делото за ново 
разглеждане. Вж. Решение № 30 от 18.04.2010 г. по н. д. № 710/2009 г., н. к., I н. о. на ВКС.  

15 По дело за възобновяване ВКС приема, че е допуснато нарушение на материалния закон, по 
смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, тъй като съдът първоинстанционния съд е постановил 
изпълнението на две пробационни мерки: по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК (задължителна регистрация по 
настоящ адрес при честота на подписване два пъти седмично за срок от шест месеца) и по чл. 42а, ал. 2, 
т. 2 от НК (задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца). Поради тази 
незаконосъобразност на присъдата е допуснато възобновяване на приключилото първоинстанционно 
съдебно производство и отмяна на неправилно приложената пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от 
НК- вж. Решение № 559 от 20.02.2012 г. по я д. № 2662/2011 г., н. к., III н. о. на ВКС 

В друг случай, разгледан от ВКС по искане за възобновяване, районния съд след като осъдил 
дееца за транспортно престъпление и отложил изпълнението му, на основание чл. 67, ал.3 от НК 
„постановил през изпитателния срок да изтърпи две пробационните мерки - "задължителна регистрация 
по настоящ адрес" два пъти седмично и "задължителни срещи с пробационен служител". В решението си 
ВКС постановил, че“ към момента на постановяване на присъдата е била в сила новата редакция на чл. 
67, ал. 3 от НК /ДВ бр. 27/09 г./, съгласно която съдът може да постанови подсъдимият да търпи една от 
пробационните мерки по чл. 42а ал. 2, т. 1-4 от НК по време на изпитателния срок на условното 
осъждане. Като е постановил изтърпяване на две пробационни мерки, Старозагорският районен съд е 
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 В случаите по чл. 67, ал. 3 съдът решава няколко въпроса: първо, дали да 
определи пробационна мярка през изпитателния срок; второ, да индивидуализира 
мярката чрез определяне на нейния вид; трето да определи нейната 
продължителността. определяне е свързано с оказаното доверие на осъденото лице и 
преценката, че целите по чл. 36 от НК и преди всичко поправянето и превъзпитанието 
на дееца могат да бъдат постигнати и чрез извънзатворно третиране16. Така 
постановената пробационната мярка е алтернатива на лишаването от свобода, тъй като 
тя не може да се прилага едновременно и по време на изпълнението на наказанието 
лишаване от свобода или след като то е изтърпяно. С оглед на това от голяма важност е 
предсъдебния доклад /пробационен доклад, който по искане на съдията докладчик се 
изготвя от пробационната служба.17.  
 Срокът на пробационната мярка не може да надвишава изпитателния срок. 
Неговата продължителност се определя в съдебния акт, с който се постановява 
условното осъждане. По дела, които се решават със споразумение, пробационната 
мярка по чл. 67, ал.3 НК трябва да бъде включено в него. Постановяването на мярката с 
допълнително определение се определя от съдилищата като съществено процесуално 
нарушение18. След като съдът е одобрил внесеното споразумение за решаване на 
делото, то въпросите, по които може да се произнася допълнително с определение са 
изчерпателно посочени в чл. 306, ал.1, т.1-3 от НПК, т.е. пробационните мерки по чл. 
67, ал.3 от НК не попадат в обхвата на разпоредбата.  
 След налагането на пробационните мерки през изпитателния срок основните 
въпроси на тяхното изпълнение са предмет на правна уредба в Закон за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)19 и правилник за неговото прилагане. 
Те са били предмет на задълбочено изследване в наказателно-изпълнителното право20. 
Тук ще бъдат посочени някои основни положения относно четирите пробационни 
мерки, които могат да се налагат през изпитателния срок на условното осъждане.  
 
II. Изпълнение на пробационни мерки по българското право  

 
 Принципното положение е, че местоизпълнението на пробационните мерки е по 
настоящия адрес на осъдения. Това може да бъде променено от главния директор на 
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", който издава заповед. Процедурата се 
инициира от осъдения с молба, а съответния пробационен служител дава становище по 
нея. Надзорът за законност върху дейността на пробационните служби и 
пробационните съвети се осъществява от Окръжният прокурор по реда на Закона за 
съдебната власт (Чл. 204 ЗИНЗС). Както Наказателния кодекс, така и ЗИНЗС 
определят, че пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се 
осъществява  чрез подписване на осъдения пред пробационен служител или пред 
определено от него длъжностно лице. Тя се изпълнява съобразно план, изготвен от 

                                                                                                                                                                                          
допуснал нарушение на материалния закон. Това налага делото да бъде възобновена, а нарушението на 
закона отстранено чрез отмяна на пробационната мярка "задължителни срещи с пробационен служител".- 
Решение № 107 от 04.03.2010 г. по н. д. № 762/2009 г., н. к., II н. о 

16 В този смисъл вж. Решение №72 от 2009 г., НК, І н. о., ВКС. 
17 По въпросите на предсъдебния доклад вж. Георгиев, Т. Предсъдебният доклад в процеса по 

определяне и индивидуализация на наказанието пробация. Правна мисъл, 2014, №4, 33-51. Маджаров, 
Ем. Психологическо портретиране на правонарушителите. С.: Сиела, 2001. Маджаров, Ем. 
Психологически портрети на осъдени на пробация. С.: Сиела, 2010.  

18 Решение №253 от 23.08.2013 г. по вчнд №472 от 2013 г. на Окръжен съд Бургас.  
19 В сила от 01.06.2009 г. Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г, последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 

Февруари 2017г. 
20 Трайков, Здр.. Наказателно-изпълнително право. С: Албатрос, 2007.  
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пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното 
управление на Министерството на вътрешните работи. Пробационната мярка 
задължителни периодични срещи с пробационен служител се изпълнява чрез 
провеждането на срещи на осъдения с пробационния служител по график Тези срещи 
могат да бъдат: планирани, извънредни или по искане на осъдения.  
 При пробационна мярка „ограничения на свободното придвижване“ изпълнението  
се контролира чрез проверки по план и график. Те се изготвят от пробационния 
служител и се съгласуват с началника на съответното районно управление на 
Министерството на вътрешните работи или с оправомощено от него длъжностно лице ( 
Според чл. 213 от ЗИНЗС ). Проверките се извършват от пробационен служител или 
определено от него длъжностно лице. По време на изпълнение на мярката е възможно 
за настъпят основателни причини, поради които пробационният служител има право да 
разреши на осъдения да напусне мястото на изпълнение. В зависимост от това какви са 
причините срокът е до 7 денонощия (личен или обществен характер). Други възможни 
причини са настаняването на лечение или явяването на изпит в училища или във връзка 
със съдебни производства. В случите, когато се налага отсъствието да продължи повече 
от 7 денонощия, пробационният служител съгласува разрешението за напускане с 
районния прокурор. 
 Изпълнението на пробационната мярка „включване в курсове за професионална 
квалификация и/или програми за обществено въздействие“ е свързано с преценка 
личността на осъдения, регистрираните зони на нужда, необходимостта от снижаване 
на риска от повторно извършване на престъпление, квалификацията, степента на 
образование и желанието на осъденото лице (чл. 215 ЗИНЗС). Програмите за 
обществено въздействие са два вида: развиващи и корекционни. Развиващите 
програми включват курсове за ограмотяване, придобиване на умения за намиране на 
работа, консултативни срещи и беседи с представителите на социалните служби и 
полицията. Корекционните програми са насочени към промяна на нагласите, 
ценностите, поведението на осъдените и за преодоляване на зависимости. Те се 
организират и заплащат от областната пробационна служба.  
 Така описания начин на изпълнение на пробационните мерки ще бъде приложим 
и по отношение на чужди съдебни актове за пробация, чийто трансфер е допуснат у 
нас. Това стана възможно през 2012 г. след приемането на закон, с който бе 
транспонирано Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за 
прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за 
пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции (за 
краткост- Рамково решение за трансфер на пробация).  
 
III. Основни положения в Закона за трансфер на пробация  

 
 Проектът на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения 
и решения за пробация с оглед упражняването на надзор върху пробационните мерки и 
алтернативните санкции21 (Закон за трансфер на пробация) е внесен през декември 
2011 г. в 41-вото Народно събрание и приет в началото на 2012 г. С него се уреждат 
четири основни групи въпроси – чл. 1 от Закона за трансфер на пробация. Първо, 
установяват се условията и реда за признаване на съдебни решения и решения за 
пробация, които са постановени в друга държава - членка на Европейския съюз. Тук с 
термина "решение за пробация" се обозначава всеки окончателен съдебен акт или 
окончателно решение на компетентен орган на издаващата държава, взето въз основа 

                                                            
21 Обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г. 
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на такова съдебно решение, с което се разрешава условно освобождаване или се 
налагат пробационни мерки. Второ, законът урежда въпроса за упражняването на 
надзор на приемащата държава върху пробационните мерки и алтернативните санкции, 
наложени от издаващата държава. С легалния термин "пробационни мерки" се 
обозначават задължения и предписания, наложени на физическо лице от компетентен 
орган на издаващата държава в съответствие с националното й законодателство, във 
връзка с наказание с отложено изпълнение, условно отложено осъждане или условно 
освобождаване. Законът изяснява и че, "алтернативна санкция" е тази, с която се налага 
задължение или предписание, и е различна от наказание лишаване от свобода, от мярка, 
изискваща задържане, или от имуществена санкция. Трето, освен въпросите на 
признаване на чуждия съдебен акт и да осъществяването на  надзор върху 
изпълнението му, законът урежда и въпроса за вземане на всякакви последващи 
решения в тази връзка. Четвърто, изпращането на съдебни решения, постановени в 
Република България, за признаване и изпълнение в други държави - членки на 
Европейския съюз.  
 Трансферът може да има за предмет пробационните мерки по време на 
изпитателен срок, които са възможни в следните случаи. Първо, в случаите на 
лишаване от свобода, чието изпълнение е условно отложено, изцяло или частично, 
когато наказанието е наложено с постановяване на една или повече пробационни мерки 
("наказание с отложено изпълнение")22. Второ, при т. нар. "условно отложено 
осъждане", при което налагането на наказание е условно отложено чрез налагане на 
една или повече пробационни мерки или при което са наложени една или повече 
пробационни мерки вместо наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща 
задържане. Трето, при "условно освобождаване" , което може да бъде постановено след 
изтърпяване на част от наказанието лишаване от свобода или мярка, изискваща 
задържане, чрез налагане на една или повече пробационни мерки.  
 Пробационни мерки имат различен характер и продължителност в страните в 
Европа23 , което налага в чл. 4 от Рамковото решение за пробацията да бъдат посочени 
10 мерки, които подлежат на трансфер. Тези мерки са изброени в чл. 4 от българския 
Закон за трансфер на пробация:  

-задължение за осъденото лице да информира определен орган за всяка 
промяна в мястото си на пребиваване или в местоработата си; 
-задължение за осъденото лице да не посещава определени населени места, 
определени райони или обекти в издаващата или изпълняващата държава; 
-задължение, включващо ограничения за осъденото лице относно напускане на 
територията на изпълняващата държава; 
-предписания за осъденото лице, свързани с поведението, пребиваването, 
образованието или обучението, дейностите за отдих, или съдържащи 
ограничения или условия във връзка с извършването на професионална 
дейност; 
-задължение за осъденото лице да се отчита в определени часове пред 
определен орган; 
-задължение за осъденото лице да избягва контакти с определени лица; 
-задължение за осъденото лице да избягва контакти с определени предмети, 
които е използвало или е вероятно да използва с оглед на извършването на 
престъпление; 

                                                            
22 Такъв трансфер е допуснат от Окръжен съд – Добрич с решение № 72 от 14.07.2016 г. по чнд 

№ 261/2016 г.  
23 Подробно за пробацията в Европа вж. Durnescu, I; Van Kalmthout, A. Probation in Europe. 

Wolf Legal Publishers, 2013. 
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-задължение за осъденото лице да извършва труд в полза на обществото; 
-задължение за осъденото лице да съдейства на пробационен служител или на 
представител на социална служба, който носи отговорност по отношение на 
осъдени лица; 
-задължение за осъденото лице да се подложи на терапевтично лечение или на 
лечение за зависимост.  
Рамковото решения за трансфер на пробация от 2008 г. се основава на взаимно 

доверие в правните системи на другите държави членки, което означава, че водещия 
принцип е, че наложеното наказанието не се преразглежда (член 9). Същевременно 
прегледът на пробационните мерки показва, че е възможно характерът или 
продължителността на наложената пробационна мярка да са несъвместими с 
българското законодателство (с оглед на съдържанието на 
задълженията/ограниченията; срокът). В тези случаи се налага пробационната мярка на 
издаващата държава да се приспособи в съответствие с характера и продължителността 
на наказанията, предвидени в българското законодателство за аналогични деяния, която 
се обозначава с термините «адаптиране». Адаптираното наказание трябва да 
съответства във възможно най-голяма степен на първоначалното наказание. 
Същевременно то не може да води до налагането на по-тежко наказание от това в 
издаващата държава, нито по своя характер, нито по своя срок.  

Подобно приспособяване на пробационна мярка, постановена от друга държава-
членка на ЕС, е направено по ч.н.д № 202/2016 г. на Окръжен съд – Добрич24. Съдът се 
е произнесъл по искане за трансфер на пробационни мерки, постановени от съдебен 
орган в Румъния по отношение на български гражданин с местоживеенето на 
територията на България за извършено от него престъпление в издаващата страна. 
Осъждането е за причиняване на смърт по непредпазливост поради нарушаване на 
правила за безопасност - престъпление по чл. 102 от НК на Румъния, съответстващо на 
транспортното престъпление25 по чл. 343, ал. 1, «в» от НК. Наложеното наказание в 
Румъния е лишаване от свобода за срок от две години, което било прекратено за 
изпълнение и заменено с мерки за наблюдение за срок от три години. Постановените 
мерки в издаващата държава са седем: «1. Да се явява в пробационната служба за 
установените срокове; 2. Да приеме посещения на назначения контролиращ 
пробационен служител; 3. Да обяви /съобщава/ преди преместване в ново жилище и 
всяко пътуване, което надвишава период от 5 дни; 4. Да съобщава промяната на 
работното място; 5. Да съобщава информация и документи позволяващи контрол върху 
средствата му за препитаване; 6. Да посещава една или повече програми за социална 
реинтеграция, осъществявани от пробационната служба или от нея заедно с 
институциите на общината; 7. Да извършва неплатен труд-обществено полезен в две 
предприятия от област-Д., България с време от 60 работни дни за деяние, извършено на 
територията на издаващата държава и непопадащо под юрисдикцията на българските 
съдилища»26. В решението си по делото приемащата държава признава наказателната 
присъда и наложените с нея пробационни мерки след тяхното адаптиране към чл. 42а и 
сл. от НК с цел упражняване на надзор при изпълнението им.  

След приспособяването на пробационните мерки е постановено изпълнение в 
България на следните 5 пробационни мерки : «1. Задължителна регистрация по настоящ 
адрес  чрез полагане на подпис пред пробационен служител два пъти седмично за срок 

                                                            
24 Решение № 42 от 31.05.2016 г., публикувано на интернет страницата а Окръжен съд, гр. 

Добрич: http://vssold.justice.bg/osdobrich/2016/05/0070d816/20253116.htm, (Достъп на 5.02.2017). 
25 Подробно за транспортните престъпления вж. Костадинова, Р. Транспортни престъпления. С.: 

Сиела, 2012 г.  
26 Решение № 42 от 31.05.2016 г. 
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от три години; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 
три години; 3. Ограничаване в свободното придвижване чрез спазване на забраната за 
напускане на населеното място гр. Д. за повече от пет /5/ дни без разрешение на 
пробационния служител или прокурора; 4. Включване в програми за обществено 
въздействие в тригодишния срок; 5. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 240 
часа на година в продължение на две последователни години.»27.  

Постановеният акт е бил предмет на въззивна проверка. Варненският Апелативен 
съд приема, че пробационната мярка да съобщава преди преместване в ново жилище и 
всяко пътуване, което надвишава период от 5 дни не съответства на пробационната 
мярка по чл. 42а, ал.2, т.3 от НК – ограничения в свободното придвижване. На това 
основание въззивния съд отменя мярката по 42а, ал.2, т.3 от НК и не допуска 
адаптиране на мярката „да съобщава преди преместване в ново жилище и всяко 
пътуване“28

 
Заключение 
Възможността за трансфер на пробационни мерки според Рамково решение 

2008/947/ПВР спомага за утвърждаването на общото европейско пространство на 
правосъдие, основано на взаимно доверие. През 2014 г. Европейската комисия 
публикува доклад, според който 14 държави-членки, които не са транспонирали 
Рамково решение 2008/947/ПВР. България не само, че не е сред тях, а и вече има 
съдебни актове за трансфер на изпълнението на пробация и пробационни мерки, 
постановени в друга държава-членка, както и обратното. Приложението на Закона за 
трансфер на пробационни мерки въвежда Рамковото решение в националното 
законодателство и тепърва ще бъде предмет на научни анализи и коментари.  
 

 

                                                            
27 Решение № 42 от 31.05..2016 г. 
28 Решение №184 от 10.08. 2016 г. по в.ч.н.д. №309/2016 на Варненски Апелативен съд.  
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