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                                                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                             № 26 

 

                                                   гр. София, 06.01.2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

определен със Заповед № 24/20.03.2018 г. на председателя на КЗД, по реда на чл. 48, ал.2, т.3 

от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от следните членове: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наско Атанасов                                                         

ЧЛЕНОВЕ: Орлин Колев 

                                                                                             Сабрие Сапунджиева 

разгледа докладваната от Орлин Колев преписка № 315 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация (КЗД) за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 802/08.08.2019г. на 

председателя на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ по доклад с вх. № 12-11-2882 от 

17.05.2019г. изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД, в рамките на 

кампания „Достъпна България“, относно изграждането и поддържането на архитектурна 

среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места и Констативен 

протокол с вх. №12-11-728 от 05.03.2019 г. за извършена проверка на обект: сградата на 

кметството с. Т. , находящ се на адрес: с. Т.  

Предвид изложените твърдения за дискриминация, по смисъла на чл. 5, във вр. с § 1, 

т. 7 и т. 8 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./, на основата на защитния, съгласно 

чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. признак „увреждане“, на основание чл. 48, ал. 2, т. 3 от ЗЗДискр. 

преписката е разпределена на AD HOC заседателен състав на КЗД.  

Конституирани страни по преписката са: 

1. доц.д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД , със служебен адрес: гр. С. , бул. 

***,  в качеството на страна в производството по смисъла на чл. 30, ал. 6 от ППКЗД, във връзка 

с чл. 50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. Община В. П. , представлявана от кмета на община В. П. , в качеството на ответна 

страна. 

В доклада си доц. д-р Ана Джумалиева посочва, че на 27.02.2019 г.,  на основание 

чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), във връзка с чл. 53 от Закона за 

хората с увреждания (ЗХУ) и във връзка със Заповед № 24/20.03.2018г. на Председателя на 

КЗД, е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-728/05.03.2019 г., по описа на КЗД.  

Видно от съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на 

архитектурната достъпност, извършена на 27.02.2019 г. в присъствието на Х. М. Й.  

представител на КЗД е констатирал, че за обект: сградата на кметството с. Т. , находящ се на 

адрес: с. Т. , липсва изградена достъпна архитектурна среда за лица с двигателни увреждания. 

Към протокола са изготвени и приложени 2 бр. снимков материал. 

Въз основа на гореизложеното, е направен извод, за наличие на данни за евентуално 

допуснато нарушение на ЗЗДискр., с оглед на което, на основание чл.50, т.2 от ЗЗДискр, във 

вр. с чл. 7 от Правилата за производство пред Комисия за защита от дискриминация, е 

предложено да се образува производство, по реда на Глава IV от Раздел I на ЗЗДискр., в 
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рамките на което, ако бъде установено нарушение на ЗЗДискр., по признак „увреждане”, да се 

постанови преустановяването му до установяване на положение на равно третиране, както и 

да се наложат предвидените в закона санкции и/или принудителни административни мерки. 

Проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на което 

становища, документи и информация по случая са изискани от община В. П. , представлявана 

от кмета на общината. 

Ответната страна представя становище, в което уточнява, че в началото на 2020 г. 

във връзка с предходни уведомления на КЗД, касаещи сградите на НЧ „ *** “, с. Т. , кметство 

Х. К. и НЧ „***“, с. Х. К. е било възложено обследване на тези административни и културни 

сгради, собственост на община В. П. във връзка с осигуряването на равен достъп до тях. 

Средствата за изграждането на необходимите съоръжения за осигуряване на достъпна среда 

до обществените сгради общинска собственост били заложени в бюджета за 2020 г.  

Сочи се, че кметство с. Т. се помещава на 2 етаж от Комбинирана сграда в 

съсобственост с *** . Сградата била построена в парцел 1-169 в кв. 15 по плана на с. Т.  общ. 

В. П. . Посочва се, че достъпът до втория етаж на сградата се осъществява по стълбище, което 

е тясно и не е пригодено да се използва от хора с намалена подвижност и хора с увреждания. 

Твърди се, че поставянето и изграждането на рампи и релси за стълби от партерния до втория 

етаж не е възможно поради тясното стълбище и големия наклон на самите стълби. След 

направените огледи от главния архитект на общината на стълбището в сградата и тротоарното 

пространство пред нея се предвиждали следните действия: 

- Проучване на възможността за закупуване на устройство за изкачване на стълби 

за инвалидни колички; 

- Изграждане (монтиране) на рампа за инвалидни колички, която да осигурява 

достъпа до партерния етаж на сградата, където се помещава кметството;  

- Обзавеждане (включително поставяне на звънец на партера на сградата на 

пространство, където да се обслужват хора с намалена подвижност и хора с 

увреждания. 

Посочва се, че във връзка с въведената епидемична обстановка на територията на 

страната във връзка с епидемията от коронавирус достъпът до сградите общинска собственост 

се осъществявал контролирано, чрез допускане на минимален брой лица, които се обслужвали 

от общинските служители. Именно поради тези обстоятелства действията, които общината 

предвидила да изпълни, относно осигуряване достъпа на лица с увреждания били отложени 

във времето. Сочи се, че с поетапното отпадане на ограничителните мерки община В. П. има 

готовност да поднови изпълнението на направените предписания.  

Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, 

след което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание, за датата на което 

страните са редовно уведомени. На откритото заседание, проведено на 24.09.2020 г.,  ответната 

страна не се явява, не се представлява. Съставът е приел събраните в проучването 

доказателства, счел е преписката за изяснена от фактическа и правна страна и е обявил 

преписката за решаване.  

След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страната, AD HOC заседателен състав, прие за 

установено от фактическа и правна страна, следното:  

Установи се, че на 27.02.2019 г. обекта е посетен от представител на КЗД, който в 

рамките на извършената проверка е издал констативен протокол. Видно от съдържанието на 

Констативен протокол с вх. № 12-11-728/05.03.2019 г., по описа на КЗД, при проверка на 

състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на Х. М. Й. , представител на КЗД е 

констатирал, че за обект: сградата на кметството с. Т. , находящ се на адрес: с. Т. , липсва 

изградена достъпна архитектурна среда за лица с двигателни увреждания.  
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В становището си с вх. № 16-15-290/12.06.2020 г. ответната страна не оспорва така 

изнесените в протокола факти, с оглед на което настоящият състав намира липсата на достъпна 

архитектурна среда, за конкретния обект, като безспорно установена.  

Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) регламентира 

създаването на условия и гаранции за: равнопоставеност на хората с увреждания, социалната 

им интеграция и упражняването на правата им, интегрирането им в работната среда, 

подкрепата на тях и техните семейства. 

Съгласно чл.5 от Закона за хората с увреждания, областите на подкрепа за хората с 

увреждания са: здравеопазване; образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда 

в урбанизираните територии и обществените сгради; транспорт; култура; спорт; личен 

живот; обществен и политически живот; правосъдие; други области, като съгласно 

разпоредбата на ал. 2 средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел 

социално приобщаване включват: медицинска, професионална, социална, трудова и 

психологическа рехабилитация; образование и професионално обучение; услуги, 

подпомагащи трудовата реализация;  достъпност и разумни улеснения; социални услуги; 

финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до правосъдие и правна защита; 

осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост;  лична помощ; 

универсален дизайн; други средства.  

Лицата с увреждания се нуждаят от по-специална социална грижа и интеграцията им 

е немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до сградите за обществено ползване, 

за да могат да използват свободно услугите на различни институции, като всички останали 

граждани без увреждания. 
Съгласно чл.2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания: „ Дискриминация 

по признак на увреждане“ означава всякакво правене на разлика, всякакви ограничения или 

изключения, основаващи се на увреждане, имащи за цел или последица нарушаване или 

отменяне на зачитането, признаването или равноправното упражняване на всички права на 

човека и основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, 

гражданската или всяка друга област. Това включва всякакви форми на дискриминация, 

включително отказ за предоставяне на разумни улеснения.  

В разпоредбата на чл. 9 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания” е 

посочено изискването за достъпност: „За да дадат възможност на хората с увреждания да 

живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, 

държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за 

осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до физическата среда на живеене, до 

транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и 

комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени 

или предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. 

Тези мерки, които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и 

прегради пред достъпността, се отнасят и към:.... б) съобразяването с всички изисквания 

за достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи 

съоръжения и услуги, отворени или предназначени за широката публика;” същата се явява 

й основен източник на задължение за ответната страна по отношение на изискванията за 

достъпност. В този смисъл българския законодател е закрепил задължението за  наличие на 

„Достъпна среда” според §1, т.2 от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение 

и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, е среда в урбанизираните територии, сградите и 

съоръженията, която всеки човек с намалена подвижност, с или без увреждания може да 

ползва свободно и самостоятелно. Ето защо настоящия състав следва да отбележи, че 

разпоредбата на § 6 от ПЗР на ЗИХУ (отм.) не касае само сгради, които са държавна и 

общинска собственост.  

apis://Base=NARH&DocCode=4256619024&Type=201/
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Липсата на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания в сградата, в която се 

помещава сградата на кметството с. Т. , находящ се на адрес: с. Т. е безспорно установена. 

Архитектурната недостъпност до посочения обект ограничава възможността на лица с 

ограничена подвижност за достъп до  услугите, които се предоставят от ответната страна, 
което на свой ред се явява обективна пречка за реализирането на техните законови права и 

съставлява по-неблагоприятно третиране и дискриминация по смисъла на чл.5 от ЗЗДискр., 

извършено на основата на признак „увреждане”.  

За пълнота на мотивите, съставът намира за уместно да изясни въпроса относно 

адресата на задължението за изграждане на достъпна среда, позовавайки се на задължителната 

съдебна практика на ВАС, който в мотивите на Решение № 9544 от 28.06.2011г., по адм. дело 

№ 6588/2010г., посочва, че …Доколкото изискването за достъпност е разписано в закон,  

всички (собственици и наематели) следва да са наясно, че осъществяваната от тях 

експлоатация на сградата без изграждане на необходимите елементи на достъп и 

обзавеждане е закононарушение. … кому е задължението за извършване на преустройствата 

и кому задължението за осигуряване на финансовите средства за това е ирелевантно за 

обективния факт на неизпълнение на законовото задължение за осигуряване на достъпна 

среда.» 

Предвид изложеното, съставът счита, че в хода на производството са събрани 

достатъчно факти, които доказват, че при осъществяването на своята дейност община В. П. 

поддържа и продължава да поддържа към момента на постановяване на решението 

архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до и в обект: сградата на 

кметството с. Т. , находящ се на адрес: с. Т. , което в съответствие с чл.5 от ЗЗДискр. се смята 

за дискриминация и налага предприемането на мерки в съответствие с правомощията на 

Комисията за защита от дискриминация за предотвратяване и преустановяване на 

нарушенията на закона.  

Съгласно разпоредбата на чл. 80 ЗЗДискр. за извършване на дискриминация се 

предвижда административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 до 2500,00 

лева. Съгласно чл. 27, ал. 2 ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта 

на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи 

вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. За постигане целите на 

ЗЗДискр., а именно – ефективна защита от дискриминация и равенство пред закона в 

третирането и възможностите, е необходимо налаганите наказания за прояви на 

дискриминация да са с възпиращ и разубеждаващ ефект (чл. 15 от Директива 2000/43/ЕС и чл. 

17 от 2000/78/ЕО). 

Отчитайки обстоятелството, че обект на така установеното нарушение по преписката 

са и биха могли да бъдат неопределен, но определяем кръг от засегнати лица, за постигането 

на целите на закона, настоящият състав счита, че следва да наложи на ответната страна община 

В. П. имуществена санкция към минималния размер, а именно – 250,00 (двеста и петдесет) 

лева. 

За да осигури ефективна защита от дискриминация, съставът счита за нужно да 

предпише на ответната страна да преустанови дискриминацията по признак „увреждане”, 

състояща се в поддържане на недостъпна архитектурна среда до и в сградата на кметството с. 

Троица, находящ се на адрес: с. Т. и да бъдат предприети необходимите действия за 

изграждане на достъп за лица с увреждания.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 65 от ЗЗдискр, Комисия за защита от 

дискриминация  

 

 

 

     Р Е Ш И : 
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I. УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност към процесния период 

община В. П. , представлявана от кмета на община В. П. , поддържа архитектурна среда, която 

затруднява достъпа на лица с увреждания в сградата на кметството с. Т. , находящ се на адрес: 

с. Т. , което на основание чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. се смята за дискриминация по 

признак „увреждане“ и представлява нарушение на закона.    

II. НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3, вр. с чл. 80, ал. 2 ЗЗДискр., на ответната 

страна община В. П. , представлявана от кмета на Община В. П. , поради установена 

дискриминация по признак „увреждане”, имуществена санкция в размер на 250,00 (двеста и 

петдесет) лева, платими, на основание чл. 83 ЗЗДискр., по сметка на Комисия за защита от 

дискриминация в ***, с банков идентификационен код BNBGBGSD и 

IBAN:BG85BNBG96613000118401. 

III. ПРЕДПИСВА на основание чл.47, т.1 във връзка с чл.76, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. 

на Община В. П. , представлявана от кмета на Община В. П. да ПРЕУСТАНОВИ 

дискриминацията по признак „увреждане“, състояща се в поддържане на недостъпна 

архитектурна среда в сградата, в която се помещава кметството на с. Троица, находящ се на 

адрес: с.Т, като бъдат предприети необходимите действия за изграждане на достъп за лица с 

уреждания. 

В едномесечен срок от получаване на решението в изпълнение на чл.67, ал.2 от 

ЗЗДискр. Община В. П. е длъжна да уведоми Комисия за защита от дискриминация за 

предприетите мерки за изпълнение на задължителните предписания.  

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването 

му на страните, чрез Комисия за защита от дискриминация, по реда на АПК. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….. 

 

                 Наско Атанасов 

 

 

 

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ………………………………… 

                               Орлин Колев 

 

 

 
………………………………………… 

          

                                                                           Сабрие Сапунджиева 

       
 

 


