ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ул. "Славянска" №1
гр. София 1040
Относно: Жалба № 11842/2018г. до омбудсмана на Република България.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
Във връзка с постъпила до омбудсмана жалба от г-жа Десислава Петрова Иванчева,
понастоящем задържана в следствен арест на ул. „М-р Векилски“ № 2, на 27.11.2018г.
екип на Националния превантивен механизъм (НПМ) извърши проверка на място.
Госпожа Иванчева се оплаква от лошите санитарно-битови условия в
специализирания арест, качеството на извършения ремонт на спалното помещение,
както и липсата на достатъчно естествена светлина и свеж въздух.
Екипът на НПМ констатира, че има навременна реакция и е извършен ремонт на
спалното помещение, но за съжаление същият е некачествен, тъй като се забелязват
петна от течове и мухъл по тавана и стените, както и повишена влажност на въздуха в
помещението.
Арестът се намира под коридора на зоната за повишена сигурност на затвора в гр.
София. Течът над леглата на задържаните вероятно е от санитарния възел,
разположен в зоната за повишена сигурност. Очевидно този проблем не е отстранен.
Мазилката по стените също се руши. При извършване на ремонтните дейности
преградните стени, отделящи тоалетната от спалното помещение са изградени
наполовина. Същите би следвало да бъдат до тавана, за да се гарантира, че няма
визуална връзка с останалите обитатели на помещението.
Дневната светлина не отговаря на изискуемия минимум поради малък размер на
прозореца, който не би могъл да бъде разширен. Достъпът до същата е допълнително
ограничен с поставените на прозорците непрозрачни армирани стъкла.
В предходна кореспонденция с Вас, отправих препоръка на основание чл.46 от
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за закриване или
преместване на Затвора - гр. София. Към момента сградите, предназначени за
настаняване на задържани лица не разполагат и с помещения за провеждане на
смислени дейности. Служебно ни е известно, че е планирано изграждане на нов
корпус на територията на затворническо общежитие „Кремиковци“, но по моя
преценка капацитетът му няма да бъде достатъчен и не би могъл да реши проблема
относно пренаселеността в затвора и специализирания арест.
В деня на проверката в спалното помещение имаше 3 настанени лица. Г-жа
Иванчева твърди, че едно от тях е изведено след получен астматичен пристъп, в
следствие на „липсата на въздух“. Аспирацията в помещението работи, но поради броя
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на настанените лица и предвид наличието на централно отопление, проверяващият
екип оценява достъпа на свеж въздух за недостатъчен.
На следващо място, в тази стая са разположени 4 бр. легла вместо допустимите
три, за да бъде спазено изискването за 4 кв. м.
Предвид гореописаното, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за омбудсмана Ви
препоръчвам да бъде извършен повторен ремонт на спалното помещение и преградата,
отделяща тоалетната да бъде изградена изцяло. С оглед на изискуемия минимум от
4кв.м., препоръчвам капацитетът на стаята да бъде намален на 3 лица и едно от
леглата да бъде премахнато.
Също така да бъде предоставена възможност за достъп до свеж въздух и естествена
светлина в спалните помещения. Отново отправям препоръка на основание чл.46 от
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за закриване или
преместване на Затвора - гр. София.
Очаквам да бъде уведомена в законоустановения срок за Вашето становище по
случая.
С уважение,

МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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