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 Дисертационният труд съдържа общо 251 стандартни печатни страници 

и се състои от предговор, списък на съкращенията, списък на таблиците, 

увод, четири основни глави, заключение, списък на ползваната литература 

(общо 152 труда и статии) и приложения (8 броя). В дисертационното 
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Увод 
 

 

 

След демократичните промени в България БПЦ възстанови 

постепенно своите възможности за мисионерска дейност в недостъпни 

преди това специализирани институции като затвори, болници, военни 

поделения и т.н. За съжаление и до сега тези специални пастирски 

служения на Църквата не са разгърнати в нужната мярка. Към настоящия 

момент тази дейност е най-добре организирана в местата за лишаване от 

свобода, където дейността на свещенослужителите е законово 

регламентирана във всички места за лишаване от свобода (затвори, 

затворнически общежития и арести). Свещенослужителите се ползват със 

специален статут и имат право да се срещат неограничено и насаме с 

лишените от свобода. На практика подобен род права притежават 

адвокатите. Разбира се, тези права не са нищо ново в повечето 

демократични страни по света, но в посттоталитарното пространство те са 

„голямо” постижение. Тези нови предизвикателства пред Църквата 

свързани със специалните пастирски служения изискват и специално 

подготвени кадри от духовни и мирски лица, които със своя принос да 

ръководят и подпомагат мисията на БПЦ във всички поделения на ГДИН.  

Нуждата от богословски материали на български език по темата е 

въпиюща, но такива на практика липсват. На български език единственият 

достъпен материал по темата с местата за лишаване от свобода е една 

лекция по Пастирско богословие, озаглавена „Затворникът и пуснатият на 

свобода”.1 В рамките на три страници са разгледани накратко основни 

понятия и правила за работата с лишените от свобода.  

                                                 
1 Димитров,  Х. Протоерей проф. д-р. Пастирско богословие – 2 част. УИ. С. 2005. с. 

123 – 125.  
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На руски език е издаден сборник със статии, студии и практически 

материали, озаглавен „Тюремное служение русской православной 

церкви”.2 Административно през деветдесетте години на ХХ век 

служението в местата за лишаване от свобода е ръководено от синодалния 

отдел при Московската патриаршия за взаимодействие с Въоръжените 

сили и правоохранителните учреждения. Този отдел впоследствие се 

разделя на няколко, като затворното служение на Църквата остава в 

прерогативите на новосъздадения Синодален отдел за затворното 

служение на Московската патриаршия. Множество материали в 

електронен вариант са събрани на два сайта3, посветени на затворното 

служение, съществуващи с благословението на Московската патриаршия.  

В Гръцката православна църква нещата са поставени на друга основа, 

но и там няма специална организация на затворническите 

свещенослужители, а нещата се решават от местните архиереи по тяхно 

усмотрение. В Румънската православна църква има по-сериозна 

организация на свещениците в местата за лишаване от свобода, но 

богословските трудове по въпроса също са незадоволително малко.  

В останалите страни съществуват организации на капеланите4 в 

затворите включително и такава на православните капелани в САЩ.5 Тези 

организации се грижат за разпространението идеите на капеланското 

служение, издаването на писмени и електронни материали по теми, 

засягащи затворното служение и набавянето на средства за дейността им. 

Създадени са и бази данни с духовници, осъществили успешно специална 

                                                 
2 Скоморох, О., Пономарева, Н. Тюремное служение Русской Православной Церкви. 

М. 2009.  
3 Официален електронен ресурс на Синодален отдел за затворното служение на 

Московската Патриаршия. 2015: http://anastasia-uz.ru/  и Официалният сайт на 

Красногорски епископ Иринарх. 2015: http://bishop-irinarkh.ru/   
4 Международна асоциация на капеланите. 2015 - http://www.christianchaplain.com/   
5 Сдружение на православните затворнически капелани базирано в САЩ. 2015 - 

http://www.scoba.us  
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подготовка за капелани. Системно се организират подготвителни курсове и 

изпити за желаещите.  

Изключително оскъдният материал по темата за затворното служение 

на Църквата на български език е сериозна пречка за обучението и 

усъвършенстването на свещенослужителите и миряните, решили да се 

посветят изцяло или да отделят част от своето време за мисионерско 

служение в затворите. Тази въпиюща нужда от систематически и 

практически насоки и помагала и моят личен многогодишен опит като 

свещенослужител в затворите ме доведоха до идеята за написването на 

настоящата дисертация на тема „Църковното служение в местата за 

лишаване от свобода (духовнопастирски подходи и методологически 

проблеми)”.  

Постарал съм се въз основа на моите научни проучвания, свързани с 

дисертационния ми труд, и моят личен опит като капелан да съставя 

научен труд, съчетаващ в себе си основните линии и насоки за служението 

на Църквата в местата за лишаване от свобода. Надявам се моят скромен 

труд, нямащ претенции за изчерпателност и ненадминатост, да даде макар 

и малък тласък за развитието на темата в нашето богословие.  

 

Актуалност на темата 

Настоящата тема е все по-често дискутирана в общественото 

пространство. Все повече духовници се интересуват от затворното 

служение. Множество чужди вероизповедания изпращат свои служители в 

чуждестранни учебни заведения на даденото вероизповедание с цел 

обучение по специалността „Капеланство”, както най-често е наричана. 

Тези типове бакалавърски или магистърски програми в повечето случаи 

представляват съчетание от богословски, психологически и 

специализирани учебни дисциплини, даващи необходимите познания на 

бъдещия капелан. В някои от посткомунистическите страни все още няма 
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подобни университетски програми. В някои страни (например Руската 

федерация) са създадени със съдействието на местните учебни заведения 

на Министерство на правосъдието специални обучителни курсове и 

семинари за усъвършенстване уменията на свещенослужителите в сферата 

на местата за лишаване от свобода. Възстановен е и институтът на 

затворническите свещенослужители. В нашата страна на практика не 

съществуват никакви форми на обучение на духовници за този тип 

служение. Обикновено се провеждат инцидентни срещи и консултации в 

повечето случаи за решаване на спонтанно възникнали проблеми.  

Настоящето изследване е нужно и навременно за удовлетворяване 

поне на част от информационния вакуум за дейността, методите, 

средствата и обосновката на капеланското служение в местата за лишаване 

от свобода.  

 

Предмет на изследването 

Обект на настоящата дисертация са капеланските служения на 

Църквата и в частност служението в местата за лишаване от свобода 

(затвори, затворнически общежития, арести и институции за настаняване 

на малолетни и непълнолетни нарушители на реда). Разгледан е и 

институтът на пробацията - една нова алтернативна форма на наказанието 

лишаване от свобода и още неразработена нива за духовно обгрижване от 

страна на Църквата. Предмет на изучаване са различните типовете лишени 

от свобода, служителите в пенитенциарната система и препоръчителните 

пастирски подходи към тях, моралните, интелектуални и психологически 

изисквания към свещенослужителите и доброволците, желаещи да служат 

в пенитенциарните институции.  

Разгледан е чуждестранният опит в областта  с идеята да се заимстват 

най-добрите и подходящи за приложение практики. Направени са някои 

изводи и препоръки с цел усъвършенстване на документално-
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нормативната база на БПЦ по отношение на концепцията и методологията 

за работата на духовенството в местата за лишаване от свобода.  

Изследвани са и въпросите за прилагането на принципите на 

мисионерското служение в местата за лишаване от свобода, личностните 

изисквания към пастирите, изпълняващи своето послушание в МЛС, какви 

трябва да са отношенията на пастира към лишените от свобода, както и 

каква е изкупителната функция на наказанието лишаване от свобода,  

пастирските трудности в тази дейност и значението на затворническата 

субкултура.  

 

Цели и задачи на изследването 
Цел:  

Възможно най-пълно изследване на пенитенциарната система от 

гледна точка на духовника, разглеждане и изясняване на пастирските и 

психологически подходи към лишените от свобода и служителите на 

пенитенциарната система.  

Направените изводи се основават на обстоен историко-богословски, 

методически и психологически анализ на служението на задържаните и 

лишените от свобода. Това е реализирано в четирите глави на предложения 

дисертационен труд.  

 

Задачи:  

 да се посочат Библейските, църковно - историческите основания и 

значимостта на църковната мисия в местата за лишаване от свобода;  

 да се систематизират и анализират изискванията към духовниците, 

служещи в затворите. Да се анализират и актуализират ролята на 

миряните доброволци в пенитенциарната система, личностните 

изисквания към миряните и да се посочат основните правила за 

тяхната работа в местата за лишаване от свобода;  
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 анализ на видовете учреждения в пенитенциарната система, тяхната 

същност и особености; духовните предизвикателства пред 

свещенослужителя. Анализ на методите и формите на въздействие в 

пенитенциарните учреждения според извършеното престъпление, 

пола и възрастта на закононарушителите;  

 

 

Основни методи на изследването 
Методологическият подход е обусловен от особеностите на предмета 

и структурата на дисертационното съчинение. Основните методи, 

застъпени тук, са методологията на пастирското богословие, емпирични и 

социалнопсихологически методи, анализът, синтезът, психологическото 

портретиране, дедуктивният и индуктивният методи, както и 

сравнителният и сравнително-историческият метод. 

 

Структура на изследването 
Спецификата на служението на Църквата в местата за лишаване 

от свобода изисква и разделението на настоящия труд на четири 

основни части - глави, разглеждащи основни насоки в тази област.  

В първа глава се прави исторически обзор на грижата за 

лишените от свобода от старозаветно време до наши дни. Направен е 

кратък исторически обзор на местата за лишаване от свобода в 

България.  

Във втора глава се разглеждат принципите на мисионерското 

служение в затворите; задълженията и възможностите, които се 

откриват пред духовника на не особено плодородната нива на това 

служение. Участието на лишените от свобода в литургичния живот 

на Църквата, затворническата субкултура и участието на духовника в 

медицинското обгрижване на затворниците.  
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В трета глава е разгледана ролята на миряните в местата за 

лишаване от свобода и личностните изисквания към тях. Обърнато е 

внимание на наказанието лишаване от свобода от християнска и 

законова гледна точка.   

Предлагат се различни начини за провеждането на 

православното образование в местата за лишаване от свобода и 

съществената роля на миряните в него.  

В четвърта глава се акцентира върху видовете учреждения в 

пенитенциарната система, тяхната същност и особености, както и 

духовните предизвикателства пред капелана в различните 

учреждения.  
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

Глава 1. Богословско основание и история на 

църковното служение в местата за лишаване от 

свобода  

 
1.1  Кратък исторически обзор на пенитенциарната  система  

Още след първото престъпление, извършено от нашите праотци 

Адам и Ева в райската градина, последвало и първото наказание - 

изгонване от рая (Бит. 3:1-24). Първият убиец Каин е наказан да се скита 

по света (Бит. 4:8-16). Престъпването на правилата и законите винаги е 

било наказвано по един или друг начин.  

Дори сам Иисус Христос заради нашето спасение допуснал да бъде 

унижен и затворен в тъмница, окован във вериги, бит и измъчван и накрая 

убит по позорен за времето си начин. Спомняйки си за страданията на 

Невинния, то ние виновните би трябвало търпеливо да понасяме 

постигналите ни страдания, дори затвор.  

Един от изрично посочените критерии, за да бъде причислен някой 

към стоящите отдясно на Отца, е оказването милост на лишените от 

свобода. Този и другите актове на милосърдие, изредени в евангелския 

цитат, са признаци на присъствие на Светия Дух и спасителната благодат. 

 

1.2 Кратка история на пенитенциарната система в България 

По време на османското робство за българина попадането в затвора 

било изключително тежко изпитание. Формално задържаните имали право 

да бъдат посещавани от духовно лице, но практически това се 

осъществявало трудно най-често след даването на подобаващ подкуп. След 

освобождението на страната ни от османско иго остават като наследство 
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турските затвори с лоши битови условия, строга изолация и прилагане на 

нечовешки наказания.  

След 1978г. Църквата вече може безпрепятствено да обгрижва 

лишените от свобода. Липсата на достъпни исторически материали по този 

въпрос създава сериозни трудности в проучванията на периода. Известно 

е, че в Софийския, Пловдивския, Старозагорския и други затвори е имало 

пенитенциарни храмове и свещенослужители, които ги обслужват, но 

липсват данни за организирана институция на пенитенциарните 

свещенослужители или някаква форма на специализирано обучение на 

същите.  

Първата крачка към изграждане на модерна за времето си 

специализирана структура по изпълнение на наказанията е направена на 

29.01.1879 година с утвърждаването от императорския руски комисар А. 

М. Дондуков – Корсаков на Привременните правила за учредяване на 

затворите. С този исторически документ се слага началото на новата 

наказателно-изпълнителна система в България. До 1891 година затворите 

влизат  в структурата на Министерството на вътрешните работи, след 

преминаването им на подчинение на Министерството на правосъдието те 

се управляват съгласно Правилника за окръжните затвори от 1893 година, 

като изпълнението на наказанието лишаване от свобода се урежда 

частично и с някои разпоредби в общата част на наказателния закон и 

Закона за углавното производство.  

През месец октомври 1999 година следствените арести влизат в 

състава на местата за лишаване от свобода и се създава организационна 

структура Главна дирекция , която след законодателни промени се 

трансформира през 2001 година в Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията”.6 Териториалните служби на ГДИН са дванадесет затвора, 

намиращи се в градовете София, Белене, Бобов дол, Варна, Бургас, Ловеч, 

                                                 
6 ДВ. бр.49/16.06.2000. Постановление 26.  



 15 

Враца, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен и Стара Загора, както и два 

поправителни дома за непълнолетни правонарушители (от 14 до 18 

години) за момчета в град Бойчиновци и за девойки към женския затвор в 

град Сливен. На територията на Софийския затвор се намира и 

специализирана болница за активно лечение на лишените от свобода 

(СБАЛЛС), в която се лекуват лишени от свобода от цялата страна. По-

голяма част от затворите са пренаселени, на места пренаселеността 

надвишава сто процента.  

В местата за задържане и лишаване от свобода процесът на 

възстановяване на затворното служение на Църквата е започнат със 

създаването от православни духовници и миряни с архипастирско 

благословение на „Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на 

лишените от свобода” през 1994 година в град София.  

Със съдействието на ДРОПЛС и архиереите по места започва 

изграждането на храмове и параклиси във всички тринадесет затвора в 

страната, а впоследствие и в големите затворнически общежития. Към 

затворите местните митрополити назначават свещеници, които 

междувременно изпълняват и функцията на енорийски свещеници на 

близки до затвора енории. През 1999 година свещенослужителите на БПЦ 

са назначени на половин щат към затворите по места. Назначаването става 

с препоръчително писмо от местния митрополит и одобрението на ГДИН.  

 

Глава 2. Пастирското служение в местата за лишаване 

от свобода в условията на нашата съвременност. 

 

2.1  Участие на лишените от свобода в литургичния живот на 

Църквата  
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Важен, но много сложен е въпросът за организирането на  

богослужението в затворническите параклиси. Параклисите в местата за 

лишаване от свобода имат особен статут. Въпреки че са осветени като 

места за богослужение на Православната Църква, те остават собственост 

на затворите. В по-големите затвори с повече от 1000 лишени от свобода е 

напълно оправдано наличието на повече от един параклис. Възможен е и 

вариантът един параклис на общодостъпно място и няколко молитвени 

стаи в различните зони.  

 

2.2  Пастирски трудности в местата за лишаване от свобода 

 

Мисията в затвора безспорно е една от най-трудните и не всеки е в 

състояние да я изпълнява. Дори при условие, че даден духовник има 

желанието да служи в местата за лишаване от свобода, той трябва добре да 

прецени собствените си сили и възможности. Добра практика е да посети 

няколко пъти затвора, в който иска да служи, за да си създаде точна и ясна 

представа какво го очаква.  

 

2.3  Затворническа субкултура 

Необходимостта от изучаването на затворническата субкултура и 

нейното влияние върху лишените от свобода е неоспорима. Всеки, който 

влиза в затвора, вижда един затворен свят, със свой език, свое деление на 

рангове, със свои закони и правила. В средите на лишените от свобода 

действа йерархическа система и всеки човек, попаднал в тази система, има 

своя роля. Редно е да се отбележи, че противодействието на това явление 

от страна на администрацията е също неотменна част от тази субкултура. 

Принципно колкото е по-голям един затвор, толкова повече е развита в 

него затворническата субкултура.  
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2.4  Принципи на мисионерското служение в местата за лишаване от 

свобода 

Затворническият свещенослужител е призван да се грижи за душата 

на законопрестъпника и да възприема неговото наказание като средство за 

вътрешно пречистване, а не като отмъщение за стореното от него. В 

Притчи Соломонови четем: „Ако накажеш кощунника, и простият ще 

стане благоразумен; и ако изобличиш разумния, той ще разбере поуката.” 

(Прит. 19:25).   

Изпълнявайки своето служение в пенитенциарната система, 

Църквата трябва да се стреми към устройване на храмове и молитвени 

стаи, да извършва Тайнства и богослужения, да провежда душеспасителни 

беседи с лишените от свобода и да разпространява литература с духовно 

съдържание.  

 

2.5  Личността и задълженията на затворническия свещеник (капелан)  

 „Свещеникът трябва да бъде непрекъснато с кротко лице, 

приветливо, изразяващо състрадание и любов. При всяка среща с него 

затворниците да си казват:” Какъв дух има само!”. Те трябва да са 

уверени, че Божият служител идва при тях не в качеството на 

блюстител на човешките закони, а като смирен проповедник на 

всеизцеряващата благодат. Свещеникът да бъде по подобие на 

Спасителя другар на митари и грешници, достигащи  да спасителната 

истина, защото не здравите имат нужда от лекар, а болните.”7 В затвора 

духовникът трябва да проявява състрадателна любов, готова да сподели 

нещастието на ближните. Необходимо е и вдъхновение, непрекъснато 

подбуждащо ни да работим за спасението на брата, намиращ се на пътя 

                                                 
7 Руководственное наставление священикам, служащим при тюремных замках и 

больницах, Вологда, 1851, с. 6-7  
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на погибелта и да не се отказва, докато не се върне на добрия и 

спасителен път.  

 

2.6  Медицинско обслужване и пастирска дейност 
 

Хората, страдащи от медицински проблеми, попаднали в условията на 

затвора, са много по-затормозени от останалите лишени от свобода. В 

повечето случаи физическото страдание и психическото натоварване в 

затвора водят до развитие или отключване на тежки психически 

заболявания, което почти винаги ги превръща в аутсайдери в 

затворническата субкултура. Свещеникът трябва да посещава тези лица в 

болничния сектор или в килиите им. Обикновено те не търсят свещеника, 

въпреки че желаят да говорят с него или да се възползват от Тайнствата на 

Църквата.  

 

Глава 3. Пенитенциарната система в България и 

отношенията и с Църквата. Ролята на миряните в 

местата за лишаване от свобода  
 

3.1  Ролята и мястото на миряните доброволци в пенитенциарната 

система 

Затворното служение на Българската православна църква без 

съмнение е важно дело и би трябвало да е важно и за всеки 

православен християнин. Помощта в това дело може да бъде директна 

и индиректна.  

Директната помощ се състои в лично участие и общуване с 

лишените от свобода. Обикновено тя е свързана с професионалните и 

лични качества на доброволеца.  

Индиректният начин за служение на лишените от свобода е подходящ 

избор за хора, които нямат възможността или желанието да участват в 
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директната работа в местата за лишаване от свобода. Тяхната помощ  е 

полезна в осигуряването или набирането на финансови средства, 

материали, организационна работа и т.н.  

 

3.2  Православно образование в МЛС и ролята на миряните в него 

Миряните могат да окажат важна и безценна подкрепа на 

затворническия свещенослужител в ролята си на доброволци. Тяхната 

помощ трябва да се насочи в няколко направления.  

 

1. Обучение в курсове или неделни училища. 

2. Създаването на православна общност (енория).   

3. Строеж и поддръжка на храмове и параклиси в местата за 

лишаване от свобода.  

4. Подкрепа в следпенитенциарната адаптация.  

 

Особено полезен опит от подобно доброволчество могат да придобият 

бъдещите духовници и хора, подготвящи се за психолози, педагози, 

юристи и т.н. Такъв опит би им помогнал за бъдещата им работа и би им 

дал ценно предимство в професионалната реализация.  

 

3.3  Личностни изисквания към миряните и правила за тяхната 

дейност и достъп в затворите 

Първо и основно правило е миряните да са проверени и изпитани 

във вярата и морала хора. Извършването на нарушение на вътрешния 

ред, неморално деяние или дори престъпление е недопустимо и може 

да нанесе сериозна вреда на служението на духовника и като цяло на 

мисията на Църквата в затворите. Затова е необходимо свещеникът 

сериозно и задълбочено да изпита намеренията и мотивите на 

кандидатите за доброволци и дали те нямат близък човек в дадения 
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затвор. Необходимо е и надлежно разрешение от затворната 

администрация, че кандидатите за доброволци могат да посещават 

даденото пенитенциарно заведение.   

 

3.4  Заложници и преговори 
 

Тук е мястото да се разгледа и една особена ситуация. При екстремни 

обстоятелства на капелана може да се наложи да участва като 

посредник или дори преговарящ при бунтове в затворите със или без 

вземане на заложници. Лишените от свобода при възникване на бунт 

обикновено задържат намиращите се при тях служители (надзиратели, 

социални работници  и др.) като заложници. Като заложници могат да 

бъдат задържани и други затворници, но се предпочитат служителите 

по разбираеми причини. Ако свещеникът е създал към себе си чувство 

на доверие, той може да бъде пожелан от похитителите като лице за 

контакт. Затова е необходимо да знае елементарните правила при 

провеждане на преговори при наличието на заложници.  

 

3.5  Покаянието и изкуплението като основа на наказанието според 

Църквата и страданието и възмездието като основа на наказанието 

според светските закони 

Българското законодателство дефинира целите на изпълнението на 

наказанието лишаване от свобода по следния начин:  

„Чл.2 (1) Изпълнението на наказанията има за цел: 

 да поправи и превъзпита осъдените към спазване на 

законите и добрите нрави; 

 да въздейства предупредително върху тях; 

 да им отнеме възможността да вършат други престъпления 

и 
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 да въздейства възпитателно и предупредително върху 

другите членове на обществото. 

(2) Изпълнението на наказанията не може да има за цел 

причиняване на физическо страдание или унижаване на 

човешкото достойнство на осъдените.8 

 

Чл.65 В местата за лишаване от свобода се провежда 

диференцирана възпитателна работа, насочена към поправяне и 

превъзпитаване на осъдените, повишаване на тяхната култура, 

правна и нравствена съзнателност.  

Чл.66 Възпитателната работа с лишените от свобода се 

осъществява чрез индивидуално-възпитателна работа, трудово 

съревнование, културно-масова и спортна дейност и др. Особено 

внимание се обръща на индивидуалновъзпитателната работа с 

рецидивистите и другите трудно поддаващи се на превъзпитание 

лишени от свобода.9”  

 

Глава 4. Видове учреждения в пенитенциарната 

система, същност и особености.  Духовни 

предизвикателства за пастира в различните 

учреждения. 

 

4.1 Следствени арести 

В следствените арести се настаняват лица с наложена мярка за 

задържане под стража. Настаняването става в ареста, в района на който 

се води предварителното производство  или се разглежда делото.  

                                                 
8 Закон за изпълнение на наказанията. Нова Звезда. С. 2004. с. 5  
9
 Пак там, с. 30  
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В нашата пенитенциарна система следствените арести няма 

практика да бъдат обгрижвани от духовно лице. Посещенията на 

свещенослужители в тях са инцидентни. Естествено липсват параклиси 

или места за молитва (молитвени стаи). Естеството на арестите 

предполага в повечето от случаите кратък престой най-често в рамките 

на 24 или 48 часа. Нормално би било затворническите капелани да 

обслужват и арестите и да обгрижват духовно задържаните лица. В по-

големите арести може да бъдат изградени параклиси.  

 

4.2 Поправителни домове за момчета и момичета. 

 Затворническия или обгрижващия специализирано заведение за 

деца с девиантно поведение свещенослужител не трябва да забравя, че 

водеща за тийнейджъра е потребността от общуване с връстниците. С 

тях той трупа на големи порции социален опит, в който, както показва 

практиката, има твърде много негативно, криминално поведение.  

Въпреки криминогенната изявеност на малолетните и 

непълнолетните девианти, не трябва да забравяме, че работим с 

пластичен  и сензитивен материал, в който съществуват множество 

възможности за позитивна реализация и компенсаторика.  

 

4. 3 Затвори и затворнически общежития за мъже. 

Мъжете и съответно местата за лишаване от свобода за мъже са 

многократно повече от тези за жени и непълнолетни. Това обуславя 

по-голямо разнообразие и специфика на лишените от свобода. По тази 

причина повечето специалисти в областта на пенитенциарната 

психология разглеждат мъжете правонарушители по критерия на 

извършеното престъпление или основното такова. По този начин сме 

постъпили и ние в настоящата глава.  
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От пастирска гледна точка осъдените за убийство най-често 

изпитват силни угризения на съвестта и търсят възможност за 

изкупление и прошка. Въпреки опитите да потиснат съвестта си, това в 

повечето случаи не им се отдава, вследствие на което развиват 

сериозни психо-соматични проблеми, влошаващи общото им 

състояние. Духовникът внимателно би трябвало да поощрява 

желанието за покаяние, но без да обещава бързи промени или 

успокоение, както и да внимава за собствената си сигурност.  

Утежняването на съвременната престъпност е свързано и с 

увеличения брой на изнасилванията. Според данните на криминалната 

статистика повечето от половината жертви са във възрастовия 

диапазон от шестнадесет до двадесет и девет години. Значително 

увеличен е и броят на груповите изнасилвания, които често пъти са 

съпроводени и с телесни повреди. Значителен е и броят на 

рецидивистите, изтърпяващи наказанието лишаване от свобода заради 

извършено изнасилване.  

Извършителите на измами можем да разделим на две категории. 

Към първата се отнасят измамниците фокусници, т.е. тези които са 

ловки в ръцете. В тази категория попадат извършителите на измами 

при обмяната на валути, така наречената „врътка”. Както и действията 

с двоен ход, при които пред предната врата на сградата става 

договарянето с клиента за доставката на определена стока, а през 

съществуващия заден изход измамникът бяга с получената сума.  

Капеланът трябва да знае, че измамникът и в затвора продължава 

да прави опити да манипулира лишените от свобода и служителите в 

своя ползва. Духовникът трябва да се пази от въвличане в различни 

измамнически схеми. Измамниците с готовност се включват в 

различни мероприятия, стига да решат, че това ще им донесе някаква 

облага. С тях се работи напрегнато и в повечето случаи усилията на 
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затворническия свещенослужител насочени към поправянето на тези 

лица остават безплодни. Не ги оставяйте да говорят много и да ви 

въвличат в различни теми. Придържайте се строго към темата на 

разговора и по възможност бъдете кратки и ясни.  

Кражбите имат широко разпространение при функционирането на 

всякакви обществени формации. Те са едни от най-масовите престъпни 

деяния като съществена част от класическата користна престъпност и 

„… водят началото си от най-дълбока древност, когато са възникнали 

собственическите отношения между хората, трайно се утвърдило 

правото на собственост и разграничаването на материалните блага на 

„свои” и „чужди.”10 Кражбите съпътстват всички общества и са реална 

опасност за „… обществените отношения в сферата на собствеността 

при упражняване от хората на правото им на владение, ползване и 

разпореждане със своето имущество.”11  

Извършителите на кражби са една от най-многобройните групи в 

местата за лишаване от свобода. По-голяма част от тях са или ще се 

превърнат в рецидивисти, особено представителите на субкултурните 

малцинства, за които това е начин на живот. Тези факти не бива да 

демотивират духовника. Той трябва да се постарае да внесе в 

съзнанието на лишения от свобода християнски ценности и морални 

норми. Въпреки че крадците се поддават трудно на въздействие и 

често пъти са предизвикателни и арогантни, духовното им обгрижване 

никога не е напълно безплодно. В някои случаи, особено при млади 

девианти, може да има решаващо значение за бъдещето им и да доведе 

до кардинални промени в нагласите и начина им на живот.  

Затворническият капелан трябва да помни, че извършителите на 

грабежи в психологически и поведенчески план са твърде 

                                                 
10 Айдаров, Й. Криминология. Сиела. С. 1998. с. 320  
11

 Пак там. с. 321  
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разнообразна и трудно поддаваща се на типологизация група лишени 

от свобода. Подходите към тях трябва да са по-скоро индивидуални в 

зависимост от интелектуалното и културното ниво, като се отчита 

извършеното престъпление и нивото на агресия. Към този тип 

престъпници не бива да се подхожда пренебрежително или 

унизително, те жадуват за себеутвърждение и това може да бъде 

приложено при работата с тях. Ако при грабежа са наранили или убили 

човек, в повечето от случаите изпитват угризение на съвестта и това 

при помощта на духовника може да ги доведе до искрено разкаяние и 

откровена изповед.  

При общото и трайно увеличение на престъпността в страната се 

увеличават и случаите на изнудване. Рекетът може да се разглежда 

като съществен елемент от активността на организираната 

престъпност. 

Свещенослужителят в местата за лишаване от свобода трябва да 

има предвид, че повечето от хората, осъдени за изнудване, са с 

повишена агресивност. Лесно избухват и са злопаметни. Притежават 

изразено чувство за превъзходство и склонност да унижават и 

подценяват другите хора. Трудно се доверяват и в повечето случаи 

възприемат външните лица като врагове, имащи намерение да им 

навредят.  

 

4.4 Затвори и затворнически общежития за жени. 

Жените и момичетата лишени от свобода са особена категория 

лишени от свобода, която изисква от затворническия свещенослужител 

и особено внимание, тъй като женската психика страда повече от 

изолацията и режима в затворите. Жените са принципно по-склонни 

към нездрава мистика и суеверие.  
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Жените правонарушителки трудно възприемат морализиращи 

проповеди за чист живот и въздържание. При тях е подходящо да се 

набляга на майчинското чувство и родителския дълг. Колкото и да е 

трудно, трябва да се повдигне въпросът за умишления аборт и неговата 

същност като детеубийство. Идеални примери за тях са житията на 

светиите, най-вече на жените, просияли в святост. Привличането на 

лишените от свобода към съвместна молитва като молебени, 

водосвети, акатисти и т. н., може да предизвика у тях молитвено и 

духовно настроение и желание за покаяние. Четенето на Свещеното 

Писание и друга подходяща духовна литература също е от голямо 

значение не само при жените лишени от свобода но и при всички 

задържани.  

 

4.5 Детски домове към женските затвори. 

Бременните жени и кърмачките се ползват с особен статут в 

местата за лишаване от свобода благодарение на облекченията 

предвидени в закона за тях. Жените постъпват бременни в затвора или 

забременяват впоследствие по време на домашен отпуск. 

Затворническият капелан трябва да проявява търпение и такт при 

работата си с бременни жени и кърмачки. Тяхното особено 

психофизиологично състояние в условията на лишаване от свобода ги 

прави по-избухливи и податливи на фрустрации от околната среда. 

Свещеникът може да използва повишената им внушаемост и чрез 

беседи и тайнствата на Църквата да насади у бъдещите родители 

желанието за промяна на навиците и възгледите, за да могат да поемат 

върху себе си бремето на родителския дълг. Добре би било родилката 

да се възползва от очистителната сила на тайнствата Покаяние и 

Евхаристия.  
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4.6 Детски домове за настаняване на деца с противообществени 

прояви, изпратени от детска педагогическа стая. 

Най-тежкото възможно наказание по възпитателно дело е 

принудителното настаняване в СПИ или ВУИ. Практически СПИ и 

ВУИ се превръщат в по-малкото зло за малолетния или 

непълнолетния, живеещ в рискова среда, която създава опасност за 

физическото или психическото му развитие в посока на неговата 

криминализация или виктимизация.  

Един по-специален контингент са възпитателните дела по 

отношение на децата, живеещи в институции или приемни семейства. 

В някои случаи самият факт на отделяне от семейната среда  и 

настаняването в институция или приемно семейство „отключва” 

извършването на различни по характер правонарушения от деца, които 

до този момент не са имали такива.  
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Заключение 
 

 

Служението на Църквата в местата за лишаване от свобода има своя 

Богоустановен характер. Посещавайки лишените от свобода и проявявайки 

съпричастност и милост към тях, ние служим на Самия Христос. 

Отношението ни към това служение е определящо за нашата участ във 

вечността. Затворното служение на Църквата има основно и 

преимуществено духовен характер и не бива да се акцентира върху 

неговия социален аспект. Целта на християнското присъствие в затвора е 

спасението на душата на заблудения човек. Материалната помощ за 

задържаните не бива да се разглежда като самоцел, тя има смисъл само 

тогава, когато подпомага осъществяването на основната цел – 

душеспасението.  

Душегрижието в местата за лишаване от свобода трябва да започне 

със служителите. Те също се нуждаят от пастирска грижа в своето нелеко 

служение. Най-трудните категории в работата на капелана са 

непълнолетните и жените лишени от свобода. Това е обусловено от 

техните душевни качества преди всичко, бързата изменчивост на 

възгледите и повишената впечатлителност към случващото се, 

повърхностните разсъждения и безропотното следване на лъжливи идеали. 

По-податливи и откликващи са тези, които попадат за първи път в затвора 

и особено докато са следствени. Църквата е в състояние да окаже помощ 

при ресоциализацията на бившите лишени от свобода, но тя не разполага с 

ресурса на държавата в тази насока.  

Не всеки свещенослужител е в състояние да обгрижва лишените от 

свобода. За тази цел трябва да притежава минимум следните качества:  

 призвание;  

 състрадателна любов;  

 вяра във възможността за поправяне на лишените от свобода;  
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 отстъпчивост и снизходителност;  

 искреност, сърдечност, доброжелателност;  

 житейски и духовен опит.  

Главното духовно-нравствено средство в местата за задържане и 

лишаване от свобода е Православният храм. Богослужението в затворите 

има своята специфика и капеланът трябва да се съобразява с нея. Тук е 

мястото да се подчертае и голямото значение на редовните посещения от 

страна на местния архиерей, които оказват своето въздействие както върху 

лишените от свобода, така и върху персонала на пенитенциарните 

институции.  

Основното средство за пастирска работа в затвора е личната беседа. 

Тя трябва да бъде проста, ясна и по възможност да съдържа разбираеми 

житейски примери. Административното организиране на 

свещенослужителите в местата за лишаване от свобода има своите върхове 

и спадове през годините. В настоящия труд са предложени начини за 

усъвършенстване на структурата и подготовката на затворническите 

капелани.  

Предложеният дисертационен труд е плод на моите скромни 

способности и десетгодишния ми опит като капелан на единствения в 

България затвор за непълнолетни момчета в град Бойчиновци. Той не 

претендира за изчерпателност, тъй като в него остават незасегнати някои 

аспекти от служението на Църквата в местата за лишаване от свобода. Пък 

и подобно изследване едва ли е по силите само на един човек. Надявам се 

и други Бог да вдъхнови на това поприще от Божията нива и в близко 

бъдеще да се появят още научни разработки по темата за капеланските 

служения, които да донесат душеспасителни ползи както на обектите на 

капеланската грижа, така и на самите свещенослужители, понесли на 

плещите си този тежък кръст.  
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ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Извършен е подробен анализ на принципите, методите и подходите 

на пастирското душегрижие по отношение на лишените от свобода и 

други лица с девиантно поведение.  

2. Изяснени са някой специфични моменти при организирането на 

енорията в местата за лишаване от свобода. Строежа и оборудването 

на затворническия храм. Както и специфичните особености на 

богослужението и най-вече на тайнствата Покаяние и Евхаристия.  

3. Предложено е авторско разглеждане и тълкуване на методите и 

начините на пастирско въздействие върху различните типове лишени 

от свобода и осъдените на пробация лица.  
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