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гр. София,  19.06.2013 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

 
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 2 състав, 

в публично заседание на 13.06.2013 г. в следния състав: 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Милена Славейкова  

  
 
 
  

  

при участието на секретаря Александра Ковачева, като разгледа дело 

номер 3329 по описа за 2013 година докладвано от съдията, и за да се 
произнесе взе предвид следното: 

 Производство по реда  на чл. 145 – 178 от Административно - процесуалния 

кодекс.  

Образувано е по жалба  на  Д. П., лишен от  свобода, настанен  в Софийски  

централен  затвор  (СЦЗ), 13-ти  отряд, със  съдебен  адрес [населено място] 1000,  

[улица], ет.2, ап.7 чрез адв. Й.  Б.  от  ПАК срещу   ОТКАЗ  на началника  на  

СЦЗ, обективиран  в писмена  резолюция от 24.01.2013г. върху докладна записка от 

21.01.2013г.  на Г. Ц. – ИСДВР 10-та и 13-та  група, лишеният от свобода Д. П. да 

посещава  компютърната  зала  на  СЦЗ повече  от  1 (един) час дневно. 

Посочва  се в жалбата, че  от 2010г. лишеният  от свобода  Д. П. се  обучава  

дистанционно  в Университета  М., Австралия  и  забраната  за достъп  до  

компютърната  зала  на  затвора  нарушава  правото  му да подготвя своите  

писмени  материали  и  препятства  дистанционното  му  обучение, поради  което  

оспорваният  отказ  не  съответствал  на  декларираната  в  Закона  за  

изпълнение  на  наказанията  и задържането  под стража  (ЗИНЗС) цел  да се 

насърчават  образователните дейности  на лишените от  свобода.  В периода 2010г. 

– 2012г. лишеният  от свобода активно напредва  в обучението  си, за което 

подготвя  и  изпраща писмени  работи  от компютърната  зала  на  СЦЗ, където  

имал  разрешение  от началника на  затвора  да пребивава  за  времето  от 09:00 

часа  до 17:00 часа без почивните дни.  Подготовката  била възможна  до  м.януари 

2013г., когато  за първи път му бил  забранен  достъпът   до компютърната   зала.  

Оттогава  ежедневните  му  опити  да ползва  компютърната  зала  на затвора  



били препятствани, което попречило  на възможността  му  да продължи  

обучението си.  Жалбоподателят  поддържа, че  отказът  на  началника  на  СЦЗ  

е в нарушение  на  гарантираното му  в чл.2 от  Протокол № 1 на  Европейската  

конвенция  за защита  правата  на човека  (ЕКПЧ), като задължението  на  

държавата  да се въздържа  от нарушения  на това  фундаментално право  е  още 

по-сериозно,  когато  се касае   за  уязвима  група лица като  лишените  от 

свобода. Жалбоподателят  претендира  съда  да постанови  решение,  с което да 

отмени  обжалвания  индивидуален  административен  акт. 

Ответникът  началник  на  Софийски  централен  затвор  оспорва  жалбата. 

Поддържа, че  правото  на  жалбоподателя  на достъп  до  компютърната  зала  

на  СЦЗ  е  осигурено  при  спазване  на  ЗИНЗС  и  ППЗИНЗС. В писмен  

отговор  на  жалбата  от 28.02.2013г. се посочва, че в затвора  [населено място] 

съществува  компютърна  зала, финансирана по програма  ФАР, проект  

BG2006/018-164,03,01 „Модернизиране на системата за изтърпяване  на  

наказанията”, с целево  предназначение  за компютърно  ограмотяване  на 

лишените  от свобода. В нея се провеждат  курсове  по  компютърно  обучение по  

графици  за  отделните  групи по  един час дневно.  В тази зала  на  лишения  от 

свобода  Д. П. е  предоставена  възможност  да  подготвя  материалите  си  за  

обучение  по  един час  дневно. Предоставянето  на  право  на  обучение  повече  

от  един час  би  поставило  в дискриминационно  положение  останалите  

лишени  от свобода, които  биха  се  лишили  от  възможността  за  обучение. В 

становище от  25.03.2013г. ответникът  посочва, че залата за провеждане   на 

компютърно  обучение  е оборудвана с 20 компютърни  конфигурации,  от  които  

19  са в  изправност. Ползването  на  компютърната  зала  от л.св.П.  в периода  

2010г. – 2012г. не било  разрешено  със  заповед,  а било  компромисно  решение  

във връзка  с  обучението  му  в университет.  

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и представените по делото 

доказателства, приема за установено от фактическа страна следното: 

 Жалбоподателят  е  представил  справка   от  Университета М., Австралия, 

за  записване  и регистрация,   актуална  към 01.03.2012г., в която  е  отбелязано, 

че  справката  е доказателство за записване в Университета М. за 2012г. Като  

година  на  записване  е  посочена 2010г.,  факултетен номер 42259746, на  името  

на  Д.  П.  в  курс  «Бакалавър  по  хуманитарни  науки»,  Факултет по 

хуманитарни  науки. Представена  е  и  справка  от  Университета М.,   актуална  

към 01.03.2012г., на  името  на  Д.  П.    за завършени  предмети  от  Курса  

«Бакалавър  по  хуманитарни  науки»,  Факултет по хуманитарни  науки. 

 Ответникът  е  представил    писмо  от 05.11.2010г. на  бащата  на  

жалбоподателя  С.  П.  до началника  на  СЦЗ,  в което  посочва, че  Д. П.  е  

приет в дистанционен  курс  в  Университета М., С., Австралия, за  което било 

необходимо достъп  до  компютър за приблизително  шест часа на ден и  

възможност  за  запаметяване  на компютър  на  написаното. Претендира  се  

приспадане  на  времето,  прекарано  в обучение   за този  курс, от размера  на  

наложеното  наказание,  което намаляване  размера  на  наказанието  не  е 

предмет  на  оспорване  в настоящето  съдебно  производство. 

 С молба  рег.№М-1483 от 20.09.2010г. (стр.74 от делото)  до  главния  

директор  на  ГДИН жалбоподателят  посочва, че  е започнал  дипломна  работа  

от Университета  М., Австралия,  поради  което  моли  да му бъде разрешено 



ползването  на компютърна  зала в СЦЗ през работните  дни, за да може да подготвя  

дипломната  си работа.  Съгласно   становище  рег.№5036/29.09.2010г. на  

началника  на  СЦЗ (стр.33-34 от делото)  Д. П.  е постъпил  в затвора  [населено 

място]  на 11.04.2008г., настанен  в 13-та  група. Същият  посещава  компютърната  

зала по  един час дневно  и  има възможност   да ползва  персонален  компютър.  

В писмо  рег.№2148/08.10.2010г. на главния  директор на  ГДИН  до началника  на  

СЦЗ се посочва, че  «няма пречка  л.св. П. да ползва  компютърен  кабинет,  за да 

подготвя  дипломната си работа» С докладна записка  от 15.11.2010г. на Ц.Б. – 

ИСДВР 10-та и 13-та група до началника  на  СЦЗ  е  предложено  на л.св. Д.  П.  

да бъде  разрешено  да ползва  компютърна зала  на територията  на  Затвора 

[населено място]  за времето  от 09:00 часа  до 17:00 часа  всеки  делничен ден. 

Върху  докладната  записка  има  положена  ръкописна  резолюция  от 

16.11.2010г. «разрешавам» (без отбелязване  на  три  имена  и   длъжностно   

качество  на   подписалото се  лице).  Видно  от писмо рег.№6316/30.11.2010г. на  

началника на СЦЗ до  директора  на  ГДИН,  на  л.св. Д.  П.  е разрешено  да 

пребивава в  компютърния  клуб  за  времето  от  09:00 часа  до 17:00 часа, без 

почивните дни.   Установява  се  от писмо рег.№10619 от 27.12.2010г. на  главния  

директор  на  Главна дирекция  «Изпълнение  на  наказанията» (ГДИН) до 

Почетния  консул  на  Австралия  в  България, че  началникът  на  затвора  

[населено място]  е  дал  разрешение  на  лишения  от  свобода  П. да пребивава  

в компютърния  клуб на  затвора  всеки ден  от 09:00 часа до 17:00 часа без 

почивните дни.    

 Установява се от   докладна записка от 21.01.2013г. на Г.  Ц. – ИСДВР 10-та и 

13-та група, до  началника  на  СЦЗ, че  л.св. Д.  П.  не  приема храна като  форма 

на протест,  че е  спрян  от  целодневни  посещения  в компютърния клуб  на  

затвора.  Върху  същата  докладна  записка е  положена писмена резолюция  от 

24.01.2013г. на началника  на  СЦЗ, съгласно  която  лишеният  от свобода  може 

да посещава  компютърната  зала  по  1 час дневно,  а  останалата  част  от  

подготовката  си  следва  да  извършва  в групата.  

 Съгласно  докладна записка от 06.02.2013г. на Г.  Ц. – ИСДВР 10-та и 13-та 

група, че л.св. Д.  П. продължава  да не  приема  храна с мотив, че е  спрян  от  

целодневни  посещения  в компютърния клуб  на  затвора. 

Ответникът  е  представил  списък  за м.февруари 2013г. на лишените  от свобода  

10-те  и 13-та група, които посещават  курс «Компютърна  грамотност»  от 11:00 

часа до 12:00 часа  в  компютърната  зала. На  името  на  Д.  П. като  присъствени  

са отбелязани  дните  от  4-ти до 8-ми  февруари  включително,  11-ти, 12-ти, 

14-ти февруари  и  от 19-ти до 21-ви  февруари  включително. Съгласно   списък  

за м.март 2013г. на лишените  от свобода  10-те  и 13-та група, които посещават  

курс «Компютърна  грамотност»  от 11:00 часа до 12:00 часа  в  компютърната  

зала  жалбоподателят  е посещавал  компютърната  зала  в периода 04.03.-07.03. 

включително, както и  на 11-ти, 12-ти и 15-март.  

 Установява се от  заповед №ЛС-04-557 от 29.03.2013г. на  заместник  министъра  

на  правосъдието, че  с жалба рег.№04-01-98 от 26.03.2013г.   жалбоподателят  Д.  

П.  е  обжалвал  ограничението  да  осъществява  обучението  си  за придобиване 

на висше  образование, изразяващо се в недостатъчно  време   за ползване на 

компютър. Посочва  се  в заповедта, че  в случая   не  е налице  законово  

ограничение  за  придобиване  на висше  образование  в  Университет  в 



Австралия,  но е  налице  ограничено  времетраене  при ползването  на  

компютърна  зала, обусловено  от  начина  на  изпълнение  на  наказанието  

«лишаване  от свобода», възможностите  на  компютърния  клуб  в  СЦЗ и  

работата  на  останалите  лишени  от  свобода  в  компютърния  клуб.  Посочено  

е  в мотивите на  заповедта, че  лишеният  от свобода   ползва   един час дневно  

компютърната  зала,  което не  е съобразено с нуждите му  за засилено ползване  

на  залата преди подаване на  документи  за  изпити  и  отпадналата  нужда по 

време  на  ваканция.  Същият  проблем  следвало да бъде  уреден в индивидуалния  

план  на  л.св. съобразно  чл.129 ППЗИНЗС. В диспозитива  на  заповедта  са 

отменени  откази  на    «Главни  директори  на  Главна  дирекция»  (без 

допълнително конкретизиране на наименованието)  относно  зачитането за работни 

дни  на времето за  обучение  на л.св. Д.  П.. Наредено  е  на   социален работник  

на групата  в  затвора [населено място]  да подготви  индивидуален  план  за  

изпълнение  на  присъдата,  включващ  дейности  в компютърен клуб   съобразно  

индивидуалните  нужди на  лишения  от свобода,  плана за  обучение  на  

учебното заведение  и възможностите  за ползване  на компютърна  зала  

съобразно  утвърдени  графици. 

Във  връзка  с  издадената  заповед №ЛС-04-557 от 29.03.2013г. на  заместник  

министъра  на  правосъдието с докладна записка  от  11.04.2013г.  Г.  Ц. – ИСДВР 

на 10-та  и 13-та група, СЦЗ,  предлага  на  л.св. Д.  П.  да бъде разрешено  

ползването  на  компютърна  зала всеки работен ден   от 09:00 часа до  12:00 часа  

и  от 14:00 часа до 17:00 часа, което  време да му бъде  зачетено  за  работни  дни  

след  представяне на  документ от л.св. П.,  удостоверяващ  взети  изпити, 

семестър  или  учебна  година.  

Ответникът  е  представил  индивидуален  план на  Д.  П. от  10.05.2013г., 

съгласно  който л.св. провежда  серия  образователно-квалификационни  курсове, 

като пише  есета, които трябва да бъдат   изпращани  обратно  в  Университета  

М.  - С.,  за което подготовката  следва да се извършва  в компютърния клуб на 

затвора  всеки работен ден  от 09:00часа  до 17:00 часа. 

В съдебно заседание  на  13.06.2013г.  ответникът  представя  четири броя  

докладни записки  на служители  -  надзиратели  на групата до  началника на  СЦЗ  

от  18.05, 20.05., 22.05.  и  от 23.05.2013г.  относно продължителността  на   

пребиваване на  жалбоподателя  в компютърния  клуб на СЦЗ. В съдебно  

заседание  на  13.06.2013г.  жалбоподателят  потвърждава, че  е подписал  

индивидуален  план  на  14.05.2013г., но след  тази  дата  някои  дни  му  е 

разрешено  да ползва  компютър,  а в други дни – не. 

  При така установената фактическа обстановка, СЪДЪТ намира от правна страна  

следното :  

  По допустимостта на жалбата:  Жалбоподателят  е  уведомен  за  обжалвания  

отказ на  началника  на  СЦЗ на 25.01.2013г. чрез  отбелязване  «уведомен»  и 

подпис. Липсват  данни  уведомяването  да е направено  в присъствието на 

преводач  съгласно  чл.14, ал.2 АПК. Липсва отбелязване при  уведомяването, в 

какъв срок  и  пред кой  орган  може да се оспори  отказа  на  началника на  СЗЦ  

да  осигури  достъп  до  компютърна зала  на  жалбоподателя  за срок  повече  

от  1 час  дневно,  поради  което  и на основание  чл.140, ал.1 АПК срокът   за 

обжалване  следва  да  се  счита   удължен   на два месеца. Ето защо, жалбата до  

съда  от 20.02.2013г. следва да се счита  за  подадена в срока по  чл.140, ал.1 АПК, 



от легитимирано  лице по смисъла  на  чл.147, ал.1  АПК  и  срещу подлежащ на 

оспорване индивидуален  административен акт,  поради което е процесуално 

допустима. 

В случая  е  налице  произнасяне в производство  по  реда  на  чл.81, ал.1 и сл. 

АПК със заповед №ЛС-04-557 от 29.03.2013г.  от горестоящ  административен  

орган – заместник министър  на  правосъдието, съобразно  делегирани със  заповед 

№ЛС-04-540/27.03.13г. правомощия.  В мотивите на  заповедта  се съдържа 

признание, че   лишеният  от  свобода  има  право  на  образование, за което  

следва  да  бъде изготвен  индивидуален  план  за  изпълнение  на  присъдата му. 

Такъв индивидуален план е  изготвен  на  10.05.2013г. и съгласно него, 

жалбоподателят  има право да посещава  компютърния клуб на затвора всеки 

работен ден  от 09:00 часа  до 17:00 часа. Съгласно  чл.142, ал.1  АПК  

съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към 

момента на издаването му. Т.е.  съдът преценява  законосъобразността  на  

оспорения  отказ от 24.01.2013г. към  момента  на  неговото  постановяване, 

поради  което  изготвеният  впоследствие  индивидуален  план  на  л.св. не  се  

отразява  на  правния  му  интерес  от  оспорване  на  отказа  от  м.януари 

2013г.  На  следващо  място, в диспозитива  на   заповед №ЛС-04-557 от 

29.03.2013г.  липсва  изрично   произнасяне  на  горестоящия  административен  

орган   относно  отмяна  на отказ  на  началника  на  СЦЗ  от  24.01.2013г. за  

ограничаване  на  достъпа  на  жалбоподателя  до  компютърната  зала, поради 

което  съдът приема, че  оспореният  индивидуален  административен  акт  не  е 

отменен  в производство по  реда на  чл.81 – 98 АПК, респ. е годен предмет на  

оспорване  в  съдебното  производство по смисъла  на  чл.145, ал.2, т.1  АПК.  

Разгледана  по същество жалбата  е  ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:  

Няма спор  по делото, че  лишеният  от свобода  Д.  П.    е записан  за 

дистанционно  обучение  в Университет М. – С., Австралия, считано  от 2010г. в 

Курс  „Бакалавър  по  хуманитарни  науки”. Освен представените  две справки  от 

01.03.2012г. за записване  в  Университета  М.,  жалбоподателят  не  е представил  

доказателства  за  положен изпит,  успешно взет семестър  или  учебна  година, 

както  за  продължителността  на  обучението  (курса)  или за придобита  

образователна  степен. С писмена  резолюция  на  началника  на  СЦЗ  от 

16.11.2010г.  на  жалбоподателя  е  разрешено  да  ползва  компютърната зала  на  

затвора [населено място]  всеки работен  ден  във времето  от 09:00 часа до 17:00 

часа.  С  оспорения  в настоящето  производство  индивидуален  административен  

акт  от 24.01.2013г.  (в този  смисъл  е решение № 9183 от 26.09.2006 г. по адм. д. № 

4922/2006 г., V отд. на ВАС относно наличието  на годен за оспорване  

индивидуален  административен  акт)  началникът  на  СЦЗ е отказал  достъп  на  

л.св. Д.  П.  до компютърната  зала  в затвора повече  от 1 час дневно  с мотив  

„компютърната  зала  има  съвсем друго предназначение”.   Съгласно  писменото  

становище  на  ответника  до  АССГ  от 28.02.2013г. (по  адм.д.№1787/2013г. на 

АССГ, 23 състав)  компютърната  зала е  финансирана по проглама  ФАР, проект  

BG2006/018-164,03,01 „Модернизиране на системата за изтърпяване  на  

наказанията”, с целево  предназначение  за компютърно  ограмотяване  на 

лишените  от свобода.  За  осъществяване на тази цел  (компютърно  ограмотяване) 

занятията  в  залата  се  осъществяват ежедневно  в работните  дни  от 09:00 часа 

до 17:00 часа по  един час  за отделните  групи. Жалбоподателят  претендира  



възможност за  ползване   на компютърната  зала  на  СЦЗ   не   за  обучението 

си  по компютърна грамотност,  каквото  обучение  вече  е преминал,  а  за  

осъществяване  на  дистанционното  си  обучение  в Университета  М. – С.,  

Австралия.  Съдът  не възприема  доводите на  ответника в  оспорения  отказ  от  

24.01.2013г., че  компютърната  зала  има  „съвсем друго предназначение” (макар 

да не  е уточнено  „другото  предназначение”, очевидно  се  има предвид  

обучението  на л.св. на  компютърна  грамотност). Това  тълкуване  на  

предназначението  на  компютърната  зала  е  изключително  стеснително,  не  

съответства  на  целта  на  специалния  закон  (ЗИНЗС),  както  и на 

индивидуалните  нужди  на лишения  от свобода  Д. П.,  който  е  заявил  

желание  извън обучението  си  по компютърна  грамотност  да провежда   

индивидуално  обучение  в  бакалавърски   курс  на  Университет  М.  - С.,  

Австралия. 

Съгласно чл.40, ал.1 ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез 

настаняване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането 

им на поправително въздействие.  Използването  на  съюза  «и»  в  законовата  

разпоредба  е  указание, че  изпълнението  на  наказанието  «лишаване от 

свобода» предполага  не  само  и основно  настаняване на  лицето в 
затвор,  но  и  подлагането  му  на  поправително въздействие. Сред  
възможностите  за поправително  въздействие  върху  л.св. е  

осъществяването  на  образователни  дейности (чл.40, ал.2, т.5 ЗИНЗС). 
Касае  се  за  основно положение  в медународното право  относно  
хуманното  отношение  към лишените от свобода  - затворническият режим 

включва такова отношение към осъдените, главната  цел  на който е  
поправянето   им и социалното им превъзпитание  (чл.10, т.3 от 
Международния  пакт за граждански  и политически права). Социалната 

дейност и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на 
лишените от свобода и са насочени към подпомагане  на личностната 
промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за 

законосъобразен начин на живот в обществото (чл.152, ал.1 ЗИНЗС). 
Образованието  е част от социалната  и възпитателна дейност (чл.152, 
ал.2, т.3 ЗИНЗС). Една  от  формите  за  осъществяване на  

образователната дейност,  като  част  от социалната  и възпитателна  
дейност  в затворите,  е  индивидуалната  дейност: чл.152, ал.3 и чл.162, 
ал.4, т.4 ЗИНЗС. Социално  възпитателната  работа се провежда  по   

индивидуален план за изпълнение на присъдата (чл.129, ал.1 ППЗИНЗС), 
който  включва конкретно  определяне на  образователните  мероприятия.  
Цитираните законови  разпоредби  на  специалните нормативни  актове   
не съдържат  забрана  за  провеждане  на  индивидуалната  форма  на  

обучение  на  жалбоподателя. Нещо  повече,  възможността  на  
провеждане на  образователни  мероприятия  е  сред  основните социални  
и възпитателни  дейности, които  от своя  страна  способстват  за  

постигане  на  една от основните  цели  на  наказанието по чл.36, ал.1 от  
Наказателния  кодекс   да се поправи и превъзпита осъденият към спазване 
законите и добрите нрави. Определянето на  индивидуалните  

образователни потребности  на  лишените  от свобода  е  част  от  
индивидуалния  план  за  изпълнение на присъдата  (чл.129, ал.2, т.3 



ППЗИНЗС). Очевидно  е, че образователните  потребности  на  л.св. Д.  П., 
свързани  с  дистанционното  му  обучение  в Университета  М. 
надхвърлят   1-часовото  дневно  обучение  по  компютърна  грамотност. 

От друга  страна  сред основните  задължения  на   затворническата  
администрация,  свързани  с  осъществяването  на  главната цел  на 
наказанието  (поправяне  и  социално  превъзпитание), е  предоставянето  

на  възможност  за  индивидуални  форми  на  образование.  
Правото на  образование  е  основно  социално  право  съгласно  чл.2 от  
Протокол №1 към  ЕКПЧ  и  чл.14, т.1 от Х.  на  основните права  в 

Европейския съюз. За  разлика  от  гражданските  и  политически  права  
(т.нар. класически права  и свободи), при  които е налице  задължение  за  
държавата  да  се въздържа  ог  действия  по  нарушаването  им   

(задължение за  бездействие)  при  социалните права, свързвани  с  
възникването  на  социалната  държава,   държавата  има  определен  
ангажимент  към своите  граждани   (задължение  за действие)   и  е 

длъжна  да предприеме  позитивни  действия  за  изпълнение  на  този 
свой  ангажимент. Касае  се  за  основно  субективно  право  на  
индивида на  образование, което  обаче не  е  пряко  защитимо пред  

съда,  а  индивидът  може да  атакува мерките  на публичната  власт  по  
неговото  осъществяване.  В сферата  на  правата на лишените  от 
свобода   ангажиментите  на  държавата,  свързани  с  осигуряване на  

възможност  за задоволяване на  индивидуалните  потребности на л.св. от 
образование,  са нормативно  закрепени  по  вече   цитираните  
разпоредби  на  ЗИНЗС  и  ППЗИНЗС,  както  и  въз  основа  на  

международно правните  ангажименти  на  България. 
 Съгласно  Препоръка № Rec(2006)2 на Комитета на министрите  (като  
орган на  Съвета  на Европа, в който  България  членува  от 07.05.1992г.)  

на  държавите-членки относно Европейските правила за затворите, приета  
на  11.01.2006г., в затворите  следва да се гарантират   условия, които не 
накърняват човешкото достойнство и предлагат на затворниците смислена 

трудова дейност и  програми за въздействие, като по този начин ги подготвят 
за реинтегрирането им в обществото.  За  осъществяване на тази  цел  К.  
на  министрите  препоръчва на  правителствата на държавите-членки  да 

бъдат водени в тяхното законодателство, политика и практика от правилата, 
изложени в приложението към   препоръката.  Съгласно  т.2 и т.4  от 
приложението  към Препоръка  № Rec(2006)2   лишените от свобода 

запазват всички права, които не са им законно отнети с осъдително решение 
или с постановена мярка за неотклонение, като  условията в затворите, които 
са в нарушение на човешките права на затворниците, не могат да бъдат 

оправдавани с липса на ресурси.  По  изложените  съображения  
осигуряването  на  условия  за  образование  в местата  за  лишаване от  
свобода  далеч  надхвърля   ползването  на  компютърната  зала  само  

за  обучение  по компютърна  грамотност. Съгласно  поясненията  на  
процесуалния  представител  на  ответника  в съдебно заседание  на  
16.05.2013г. в СЦЗ  няма  други  лишени  от   свобода,  които  се  

обучават  във  висши  училища. Жалбоподателят  не можел   да   ползва  
безпрепятствено  компютърната  зала,  тъй  като  се  получавало  



дискриминационно  отношение  към  останалите  лишени  от свобода  с 
оглед  предоставените  технически  средства  и  софтуеър.  От  една 
страна  представените  от  ответника  списъци  на  групи  за  ползване на    

компютърната  зала  не доказват, че  същата се  ползва  и  е  заета  
целодневно   в рамките на  работната  седмица, още повече, че  в СЦЗ  
няма  друг  лишен  от  свобода,  който  се  обучава  дистанционно  във  

висше  училище.    От друга страна, както  вече  се посочи  съобразно 
Препоръка № Rec(2006)2 на Комитета на министрите  нарушаването  на  
човешките  права  не може да бъде  оправдано  с  лично  на ресурси. 

  По  отношение  на  образованието  препоръките в Препоръка № 
Rec(2006)2 на Комитета на министрите    са  обобщени  в т.28:  
28.1 Всеки затвор трябва да търси възможност да предоставя достъп до 

образователни програми за всички затворници, като тези програми да са 
колкото се може по-всестранно насочени и да отговарят на индивидуалните 
нужди на затворниците, вземайки предвид техните желания. 

28.2 Предимство се дава на затворници, които имат нужда да развият умения 
за четене и смятане и които нямат основно или професионално образование. 
28.3 Трябва да се обръща особено внимание на образованието на младите 

затворници и затворниците със специални нужди. 
28.4 Образованието не бива да има по-нисък статут в затворническия режим 
от полагания труд и затворниците не трябва да се ощетяват финансово или 

по друг начин за това, че отделят време за образование. 
28.5 Всяко място за лишаване от свобода трябва да разполага с библиотека, 
достъпна за всички затворници и снабдена с богат асортимент от 

развлекателни и образователни ресурси, книги и други средства. 
28.6 Доколкото е възможно, затворническата библиотека се сформира в 
сътрудничество с местните библиотечни служби. 

28.7 Доколкото това е възможно, образованието на затворниците трябва: 
а. да бъде интегрирано със система на страната за общо образование и 
професионално обучение, така че след освобождаването им да продължат 

образованието и професионалното си обучение без затруднения; и 
б. да се провежда под надзора на външни образователни институции. 
Съгласно пар.33 от  Единадесетия  общ доклад на  Европейски комитет 

против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне  или наказание  
(КПИ) дългосрочното лишаване от свобода може да има много 
десоциализиращи  ефекти върху  затворниците. В допълнение към това, че 

те стават институционализирани, лишените  от  свобода за дълги срокове 
могат да изпитват и много психологически проблеми  (включително загуба на 
самоуважение и  поразяване на социалните им умения) и да  проявят 

тенденция към все по-задълбочаващо се откъсване от обществото, към което  
почти всички те един ден ще се завърнат.  Режимите, които се налагат на  
затворниците, изтърпяващи дълги присъди, трябва да имат за цел да 

компенсират тези  ефекти в позитивен  и проактивен  смисъл. Тези  
затворници трябва да имат достъп до  широк кръг смислени дейности от 
разнообразен характер (работа, за препоръчване с  професионална 

насоченост; образование; спорт; отдих/общуване). Те също така трябва да  
имат възможност  да  упражняват  в  някаква степен  избор  на начина, 



по който  прекарват  времето си като по този начин  се   насърчава 
чувството им за автономия и лична  отговорност. Трябва да се предприемат 
допълнителни стъпки за осмисляне на тяхното  време, прекарано в 

затвора; по-специално, важни  стъпки в  подпомагането на тези хора да  се 
справят със своята присъда и да се подготвят за живота извън него е 
предлагането на  индивидуални планове за времето, прекарано в затвора, и 

подходяща психо-социална  подкрепа.  Не  се  спори по делото, че  
жалбоподателят  е  осъден  с влязла  в сила  присъда  на  20 години  
лишаване  от  свобода, т.е. същият  е дългосрочно  лишен  от  свобода, 

което  поставя  още  по-големи  изисквания  към затворническата  
администрация  във  връзка  с  неговото превъзпитание  и  реинтеграция  
в обществото. От друга  страна  не трябва  да се  неглижира  или  

препятства  стремежа  на  жалбоподателя  към  намаляване  размера  на  
наказанието  чрез  обучение  по  смисъла  на  28.4 от  Препоръката: 
Образованието не бива да има по-нисък статут в затворническия режим от 

полагания труд и затворниците не трябва да се ощетяват финансово или по 
друг начин за това, че отделят време за образование.  
По  изложените  съображения  съдът  приема, че  за  администрацията  в 

Затвора [населено място]  съществуват  редица  законови  разпоредби  
(цитирани  по-горе  в решението),  които  касаят  положителното  й  
задължение  по  отношение  на лишените  от  свобода да  предостави  

достъп  до  образователни  програми  с оглед гарантиране  на  основното  
човешко  право на  образование  по  смисъла на   чл.2 от  Протокол №1 
към  ЕКПЧ  и  чл.14, т.1 от Х.  на  основните права  в Европейския съюз. 

Неизпълнението  на  тези  задължения  не може да  бъде  оправдано  с 
липса на средства  или  ресурси.  Още повече, че в хода на съдебното 
производство  ответникът  не  ангажира  никакви доказателства, че  

пребиваването  на  жалбоподателя  в компютърната  зала  за времето от  
09:00 часа до 17:00 часа  препятства  достъпа  на  други  лишени от 
свобода   до  компютърната  зала.  Установява  се  от  индивидуалния 

план  от 10.05.2013г. на  л.св., че жалбоподателят  е  осъден  на  20 
години  лишаване  от  свобода.  Касае  се  за дългосрочно  лишаване  от  
свобода,  което на  още по-силно  основание  предполага да му  бъде  

осигурен  достъп до  широк кръг смислени дейности от разнообразен 
характер, вкл. образование. Специфичното  при  жалбоподателя е,  че  
същият  е в чуждоезикова среда,  което  допълнително  затруднява   

възможността  за достъп  до  смислени  дейности  с разнообразен  
характер.  Жалбоподателят  е  дългосрочно лишен  от  свобода, който  
има  достатъчно  личностен  ресурс и  интелектуални  възможности,  за да 

реализира  намерението  си  за  повишаване  на  образованието  си  
чрез дистанционна  форма на  обучение   (становище  на началника на  
СЦЗ рег.№5036/29.09.2010г. на стр. 33-34 от делото). Ето защо  заявеното  

от  л.св.  желание  да  се  образова  чрез  дистанционна  форма  на  
обучение  в университет  в родната  му  страна   отговаря  на  всички  
законови  изисквания  на  международните  и  вътрешни  нормативни  

актове  за постигане на  целта  на  наказанието,  за  намиране  на  
индивидуална  форма  на  изпълнение  на  наказанието,  за  



осъществяване на  социална  и  възпитателна  дейност по  отношение  на  
жалбоподателя  и с това – за гарантиране на  основни  човешки  права  на 
лишените  от свобода.  Достъпът  до  компютърната  зала  в СЦЗ  (извън  

1 час  на  ден, гарантиран за   обучение  по    компютърна  грамотност)  е  
технически  инструмент  за  гарантиране  изпълнението  на  основно  
човешко право  - правото на образование,  което  в  сферата  на  

затворническото право  има  още по-голямо  значение,  тъй  като  
образованието   е  важна  част  от  социалната  и възпитателна  дейност  
в местата  за лишаване от  свобода. Както  вече  се  посочи  

гарантирането  на  основни човешки права  не може да  бъде оправдано  с 
липса на ресурси, респ.  с поставяне  на  технически  препятствия  по  
достъп  до  компютър.  В този смисъл  възражението  на  ответника  за 

дискриминационно  отношение  към  другите затворници  е  изцяло 
неотносимо  към  спора (не само  недоказано, както  се посочи  по-горе). 
По  изложените  съображения  обжалвания  в настоящето  съдебно  

производство отказ от 24.01.2013г. на  началника на  СЦЗ  да предостави  
на  л.св. Д.  П.  достъп  до компютърна зала  за повече  от  1 час  на  ден  
се  явява  постановен при неправилно  приложение  на  закона  и  при 

несъотвествие с целта  на  закона – отменителни  основания  по  чл.146, 
т.4 и т.5  АПК. На    основание   чл.172, ал.2 АПК  отказът  следва  да  
бъде  отменен  като незаконосъобразен.  Преписката  не  следва  да бъде  

връщана  на  административния  орган  със  задължителни  указания  
съобразно   чл.173, ал.2 АПК,  тъй  като  към датата на  постановяване на 
съдебното  решение  по  отношение  на  лишения  от свобода  е изготвен  

индивидуален  план  по  чл.129, ал.1  ППЗИНЗС,  който  отчита  
индивидуалните  му   образователни  потребности. Преценката  за  
законосъобразност  на  оспорения  отказ  се  прави  към  момента  на  

постановяването  му  съгласно  чл.142, ал.1 АПК,  а  евентуално  
последващо  неизпълнение  на  индивидуалния  план  на л.св. от 
10.05.2013г. не е  предмет  на  настоящето  съдебно  производство. 

При този изход на спора  и на основание чл.143, ал.1 АПК  на  
жалбоподателя  следва да се присъдят  направените  в производството  
разноски, както  следва: 10 лв. държавна такса,  500 лв. адвокатско  

възнаграждение и 30 лв. разноски за преводач.  
Така мотивиран, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. град, I ОТДЕЛЕНИЕ, 2-и  
състав: 

 
Р Е Ш И : 

 

ОТМЕНЯ   по  жалба  на  Д. П., лишен от  свобода, настанен  в Софийски  
централен  затвор  (СЦЗ), 13-ти  отряд, със  съдебен  адрес [населено 
място] 1000,  [улица], ет.2, ап.7 чрез адв. Й.  Б.  от  ПАК   ОТКАЗ  на 

началника  на  СЦЗ, обективиран  в писмена  резолюция от 24.01.2013г. 
върху докладна записка от 21.01.2013г.  на Г. Ц. – ИСДВР 10-та и 13-та  
група, лишеният от свобода Д. П. да посещава  компютърната  зала  на  

СЦЗ повече  от  1 (един) час дневно. 
ОСЪЖДА   Софийски  централен  затвор  -  Главна дирекция  



«Изпълнение  на  наказанията»  да заплати на Д. П., лишен от  свобода, 
настанен  в Софийски  централен  затвор  (СЦЗ), 13-ти  отряд, със  
съдебен  адрес [населено място] 1000,  [улица], ет.2, ап.7 чрез адв. Й.  Б.  

на основание чл.143, ал.1 АПК разноски в размер  на 540.00 лв.  (петстотин  
и  четиридесет) лв. 
РЕШЕНИЕТО   може да се обжалва с касационна  жалба  в 14 дневен срок  

от съобщението до страните   за постановяването  му  пред  ВАС  на  РБ. 
 
                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 
  
 
 


