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РЕШЕНИЕ 

 

№ 48 

 

гр. С***, 02.02.2017 г.  

 

 

            КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.), определен със Заповед № 447/06.08.2012 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация, в състав: 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А.М.                        

                 ЧЛЕНОВЕ:  С.А. 

                                                                                       И.С.                         

                                                                                                               

разгледа докладваната от С.А. преписка № 291 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:                              

Производството по преписка № 291/ 2015 г. е образувано с Разпореждане № 647/ 

14.07.2015 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба 

с вх. № 44-00-2432/ 17.06.2015 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-2654/ 06.07.2015 г. 

по описа на КЗД, подадени от Е.В.М.. С оглед направените оплаквания за 

дискриминация по признак “лично положение” жалбата и допълнението към нея са 

разпределени за разглеждане на Трети специализиран заседателен състав. 

Жалбата и допълнението отговарят на изискванията на чл. 51 и чл. 52 от Закона за 

защита от дискриминация и съставляват годно правно основание за образуване на 

производство. Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи 

разглеждането им и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по 

същество. 

 

I.Надлежни страни по преписката са: 

 

1. Жалбоподател: 

1.1.Е.В.М., с адрес: гр. С***ул. „Г***” № *, вх. *, ап. *;  

 

2. Ответна страна: 

2.1.”Ч**Р**Б**” АД, представлявано от членовете на Управителния съвет – 

Д.Р. и С.А., с адрес: гр. С***, бул. „Ц***” № *, БенчМарк Бизнес Център; 

Е.М. счита, че спрямо нея и семейството й има дискриминационно отношение от 

”Ч**Р**Б**” АД, изразяващо се в поставяне на трасформатор непосредствено под 

обитавания от тях апартамент, което не е съобразено с нормативните изисквания относно 
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неговото местоположение, ниво на създавания от него шум, вибрации и излъчвания. 

Жалбоподателката заявява, че тя и семейството й имат пълното право да използват 

апартамента си, който се намира в гр. С*** на ул. „Г***” № *, вх. *, ап. * според 

основното му предназначение, а именно за живеене в него. Но разположеният 

непосредствено под апартамента им трафопост препятства това нейно защитено от 

закона право на собственост да бъде реализирано в пълния му обем. Обяснява, че тя и 

семейството й са принудени да живеят в нездравословна среда години наред, а след 

поставянето на новия трансформатор на 18.05.2015 г. в направо непоносими условия на 

постоянен силен шум, вредни вибрации и електромагнитни излъчвания с пряко 

въздействие върху тях.  

Минчева посочва още, че в чл. 91 от ЗУТ е установена законова регламентация на 

изискванията към изграждането на трансформаторните постове като поставянето им 

извън жилищни сгради е правило, а само по изключение и при липса на друга техническа 

възможност е допустимо да бъдат изграждани в такива сгради, като в тези случаи следва 

да се обезпечи в конкретния случай с ефективна шумо и виброизолация съгласно 

установените норми. Жалбоподателката допълва, че съгласно получен отговор от 

Столична регионална здравна инспекция нивото на шума, който възпроизвежда 

трафопостът с трансформатор под апартамента й не съответства на нормативните 

изисквания и ги превишава, което е в състояние да създаде дискомфорт и вредно 

влияние върху живущите в него.  

Подателката на жалбата счита, че ”Ч**Р**Б**” АД извършва пряка 

дискриминация по чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. спрямо нея, като я третира по-неблагоприятно 

спрямо всеки собственик на жилище не само в нейната жилищна сграда, а и във всяка 

друга такава, където собствениците не са изложени на пряко влияние от намиращ се под 

тях трансформатор, който не отговаря на нормативните изисквания. Минчева счита, че 

тя и семейството й са по-неблагоприятно третирани и спрямо собствениците на имоти, 

които се намират в непосредствена близост до изградени трафопостове с 

трансформатори, но са съобразно нормативните изисквания.  

В хода на проучването е изискано становище от “Ч**Р**Б**” АД.  

С вх. № 90-20-19/ 23.09.2015 г. пълномощникът Г.Д. посочва, че жалбата е 

неоснователна. По отношение на жалбоподателката Е.М., се заявява, че не може да има 

неблагоприятно третиране в сравнение с други лица при сравними сходни обстоятелства, 

поради наличието на съществуващ енергиен обект в жилищната сграда, обитавана от 

същата, тъй като от една страна изграждането на енергийни обекти - трансформаторни 

постове в жилищни сгради е допустимо от закона и от друга страна вграждането в 

жилищна сграда на трафопост е въпрос на конкретно техническо решение и други 

обективни обстоятелства, а не се основава на който и да било от дискриминационните 

признаци. Допълнително се отбелязва и че жалбоподателката лично е упражнила 

правото си на избор на жилище и неговото местонахождение. Сочи се, че в случая 

липсва най-същественият елемент /esential negoti/ от състава на неблагоприятното 

третиране, в което се изразява дискриминацията, а именно засягане на права и законни 

интереси на дискриминираното лице. С изграждането на трансформаторния пост в 

жилищната сграда /което е законосъобразна, обективно оправдана, подходяща и 

необходима мярка/, не биха могли да бъдат засегнати по никакъв начин правата й на 

собственик, нито бива лишена същата от възможността и правото да ползва имота си 

според предназначението му. Основен принцип в правото е, че само нарушаването на 

правило за поведение, материализирано в норма със задължителна сила за правните 

субекти съставлява правонарушение, което влече след себе си отговорност и възлагане 

на неблагоприятни правни последици за извършилото го лице. По право след като една 

мярка е регламентирана в нормативен акт и е приложена съобразно установените в 

нормата материални предпоставки, то тя не може да бъде квалифицирана като 

дискриминация, без значение дали е пряка или непряка. 
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Обяснява се, че обстоятелството, че Е.М.е собственик или обитател на жилище в 

конкретната жилищна сграда, не е белег, характеризиращ нейната личност, нито е в 

състояние да обоснове принадлежността й към определена обществена група, още по-

малко да я индивдуализира с белези - пряко и неразривно свързани с нейните личностни 

характеристики. Още повече, че същата не сочи, нито обяснява кой точно „обективен и 

същностен за личността й белег" има предвид. 

Сочи се, че не е налице и ограничаване правото на ползване на жилището на 

жалбоподателката в резултат от действия или бездействия на разпределителното 

дружество. Наличието на енергиен обект в жилищната сграда не препятства по никакъв 

начин обитаването и ползването на жилището, нещо повече - функционирането на 

трансформаторния пост захранва конкретните жилища с електрическа енергия, респ. 

прави възможно тяхното нормално ползване. 

В становището се сочи още, че изграждането на енергийния обект в жилищната 

сграда на ул. „Г***” № * - бл. *, вх. „*” е законосъобразна, обективно оправдана, 

подходяща и необходима мярка. Конкретният енергиен обект, находящ се в жилищна 

сграда на ул. „Г***” № * - бл. *, вх. „*” представлява Трансформаторен пост (по-долу за 

краткост ТП) с диспечерски № 31-717. Същият е изграден в периода преди 1991 г. и 

представлява енергиен обект по смисъла на параграф 1, т. 23 от Закона за енергетиката, 

изграден за нуждите на електрификация и общото правно положение по отношение не 

само на този имот, но и на всички с такова функционално предназначение е че до 1999г. 

енергийните обекти са били държавна собственост, а след приемане на ЗЕЕЕ /отм./ 

носител на всички вещни права е електроразпределителното предприятие, в случая 

„Ч**Р**Б**” АД, което е новото търговско наименование на „Е***-С**” АД. 

На първо място еднолично търговско дружество с държавно имущество „Н***” 

АД е образувано с Разпореждане № 46 на МС от 7.11.1991 г., регистрирано по ф.д. № 

29869/1991 г. на СГС, като встъпителният баланс и капиталът му е формиран на базата 

на всички имоти - държавна собственост, които са били предоставени на изброените в 

приложението към същото разпореждане предприятия, обединения и комбинати от 

системата на Комитета по енергетика. Считано от тогава, имотът, представляващ сграда 

за енергопроизводство, е станала собственост на „Н***” АД. Преобразуването на 

държавните предприятия в търговски дружества е свързано с промени относно 

собствеността. Държавата губи собствеността върху веществения състав на 

имуществото, включено в баланса на тези дружества. Правото на собственост на 

държавата се преобразува пряко, считано от 1991 г. в право на собственост върху 

капитала на държавните търговски дружества. Носител на всички вещни права е 

търговското дружество, като самостоятелен правен субект. В тази насока е точка 4 от 

решение №11 от 21.05.2001 г. на Конституционния Съд по к. д. №18/2000 г. 

Въз основа на Заповед № ДВ-123-А от 24.04.2000 г. на Държавната агенция по 

енергетика и енергийни ресурси за преобразуване на „Н***” ЕАД чрез отделяне на 

„Е***-С**” /ЕРП Столично/ ЕАД и Окончателен разделителен протокол от 31.07.2000 г. 

между „Н***” ЕАД и „ЕРП Столично” ЕАД, с Решение № 1/27.04.2000 г. на СГС по ф. д. 

№ 6358/2000 г. е регистрирано „Е***-С**” ЕАД. С този разделителен протокол, /ред 18, 

стр. 174 от списъка към него/, имотът, представляващ енергиен обект по смисъла на т. 23 

от §1 към ДР на ЗЕ, а именно трансформаторен пост с диспечерски № 31-717 е предаден 

в активите на „ЕРП – Столично” ЕАД. С Решение № 21/29.01.2008 г. на СГС по същото 

ф. д. № 6358/2000 г. е вписана промяна на наименованието на Дружеството на 

„Ч**Р**Б**” АД, вписано и в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 

*******. За да бъде точно, вярно, съответстващ на Закона и задълбочено установен 

вещноправния статут на енергийните обекти и съоръжения, ведно с естествената им 

среда относно това възможни ли са /или не алтернативни форми на собственост върху 

тях, е необходимо проследяването му да започне още от периода на действие на 

Конституцията на Народна република България от 1971 г. /отм./ Съгласно разпоредбата 
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на нейния чл.15, държавната собственост съставлява единен фонд. Според Закона за 

електростопанството /ЗЕл, обн. ДВ, бр.71 от 1948г., отм./ и чл.2, ал.1 от последвалия го 

Закона за електростопанството /ЗЕл, обн. ДВ, бр.95 от 1975г., отм./ електрическите 

уредби и мрежи за пренос и разпределение на ел. енергия са държавна собственост. 

Относим е режимът на изграждането им и редът за придобиване или установяване на 

вещни права, отразени най-общо, освен в посочените ЗЕл и в Закона за собствеността 

/ЗС в съответните, действали към периода преди 1991 г. редакции/, Наредбата за 

държавните имоти /НДИ обн. ДВ, бр.79 от 1975г., отм/, Закона за плановото изграждане 

на населените места /ЗПИНМ обн. ДВ бр.227 от 1949г./ и правилника за приложението 

му /обн. ДВ, бр.76 от 1960г., отм/, както и последвалия го ЗТСУ /обн. ДВ, бр.29 от 

1973г., отм./ и ППЗТСУ/ обн. ДВ, бр.62 от 1973г., отм./, Закона за съставяне и 

изпълнение на държавния бюджет /ЗСИДБ обн. ДВ, бр.91 от 1960г., отм./, за известен 

период и Правилника за стопанска дейност /ПСД, обн. ДВ бр.З от 1987г., отм./. 

Средствата за изграждане на имотите /енергийните обекти/ са били осигурявани 

от държавния бюджет, който по нормативната уредба до 1991г. е единен /чл.2 от ЗСИДБ, 

отм. и др./. След изграждането им, обектите са предавани на съответната държавна 

структура /предприятие, извършващо дейността по електроснабдяване. Съгласно чл.89 и 

чл.91 от НДИ /отм./ владението на държавните имоти се осъществява чрез държавните 

организации, на които е предоставено „стопанисването и управлението" им, които ги 

ползват по установения за това ред. Поради това, вещните права са на държавата, а 

фактическата власт върху отделните обекти на електроразпределителната мрежа и 

разглеждането й като особена непрекъсната съвкупност, е била и е било възможно да 

бъде единствено на съответното експлоатационно предприятие. 

Преобразуването на държавните предприятия в търговски дружества е свързано с 

промени относно собствеността. Държавата губи собствеността върху веществения 

състав на имуществото, включено в баланса на тези дружества. Правото на собственост 

на държавата се преобразува в право на собственост върху капитала на държавните 

търговски дружества. Носител на всички вещни права е търговското дружество, като 

самостоятелен правен субект. В тази насока е точка 4 от решение №11 от 21.05. 2001г. на 

Конституционния Съд по к. д. №18/2000 г. 

С новото си търговско наименование и на основание Закона за търговския 

регистър, „Ч**Р**Б**” АД е вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията към Министъра на правосъдието с ЕИК № *****. Същото притежава 

лицензия за разпределение на електрическа енергия per. Л-135-07 от 13.08.04 г., издадена 

от ДКЕВР при условията и по реда на ЗЕ, във връзка с което се характеризира като 

енергийно предприятие, чиято легална дефиниция се съдържа в § 1, т. 24 от ДР на ЗЕ 

/сега действащ/. Съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗЕ, разпределението на електрическа енергия и 

експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни 

предприятия - собственици на разпределителните мрежи на обособена територия, 

лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната 

територия. 

„Ч**Р**Б**” АД е собственик на разпределителната мрежа на съответната 

обособена територия, за която притежава лицензия, а такава според чл. 40 от ЗЕ се 

издава само на юридическо лице, което притежава вещни права върху енергийните 

обекти, посредством които осъществява дейността си. 

При осъществяване на тази своя дейност, енергийното предприятие е длъжно да 

обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта, качеството и ефективното 

използване на ел. енергията, както и опазване живота, здравето и собствеността на 

гражданите. За да осигури изпълнението на тези задължения в интерес на обществото и 

отделните потребители, законодателят е предвидил всички енергийни обекти и техните 

съоръжения, представляващи част от общата енергийна система на страната и 

обезпечаващи дейността на енергийното предприятие, да са негова собственост. 
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Предвид изложеното в предходната точка се посочва, че ТП е построен при 

спазване на тогава действащите нормативни разпоредби, въведен в експлоатация от 

компетентните държавни органи преди 1991г. 

Както съгласно разпоредбите на действалия към този период Правилник за 

устройство на електрическите уредби (Постановление 49 от 18.VII.1977r. на МС), така и 

съобразно понастоящем действащите Закона за устройство на територията и Наредба № 

3/2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, 

изграждането на трансформаторни постове чрез вграждане в жилищни сгради е 

допустимо. При липса на друга техническа и пространствена възможност за изграждане 

на трансформаторни постове извън сгради /отделно стоящи/ в населените места с плътно 

застрояване, допустимо и единствено възможно е вграждането на ТП-ове в сгради. Това 

е една допустима от закона мярка, чиято цел е задоволяването на обществени нужди. 

Подчертава се, че трансформаторният пост представлява „енергиен обект” по 

смисъла на §1, т.16 от ДР на Закона за енергетиката и енергийната ефективност ЗЕЕЕ 

/обн. ДВ, бр.64 от 16.07.1999 г., отм./, съответно на §1, т.23 от ДР на Закона за 

енергетиката /ЗЕ/ със специфично целево предназначение. Легалната дефиниция на 

понятието „енергиен обект" се съдържа в §1, т. 17 от ДР на ЗЕЕЕ /отм./, съотв. и по §1, 

т.23 от ДР на Закона за енергетиката (ЗЕ), като по смисъла на закона, това са и обекти, в 

които или посредством които се извършва производство, пренос, както и преобразуване 

на параметрите или вида на електрическата енергия, разпределение на електрическа 

енергия. Или това са елементи на техническата инфраструктура, съществуването на 

които не е въпрос на частно - фирмен, а на групов, обществен интерес, за 

благоустройство, обвързано с насрещното задължение на разпределителното дружество, 

вменено от държавата, в лицето на законодателната й власт /ЗЕ/, да осигурява условия и 

технически възможности за всяко лице да ползва услугата, която предоставя, във връзка 

с разпределението на ел. енергия. /Съгласно чл.88 от ЗЕ: „Разпределението на 

електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от 

разпределителни предприятия - собственици на разпределителните мрежи... 

Разпределението на ел. енергия е всеобщо предлагана услуга.” Изграждането на тези 

енергийни обекти е продиктувано от жизнените потребности на населението и от 

естеството на реализация на услугата, изискваща определена верижност. Съответно 

белег на материалните предмети, чрез които се осъществява тази дейност е свързването 

им по определен начин в мрежа. Конкретният енергиен обект е в обществен интерес, 

чрез него се осъществява електрозахранването на частни и публични потребители, 

поради което нефункционирането му би довело до засягане на множество потребители 

на ел. енергия, до нарушаване нормалното функциониране и непрекъснатия режим на 

консолидираната енергийна система на страната, което е в нарушение както на целите на 

закона (вкл. на Закона за енергетиката), така и в нарушение на обществения интерес, 

който е приоритет при упражняване на държавната власт. 

Освен, че е законосъобразна мярка, вграждането на ТП в жилищната сграда, е 

също така обективно оправдан резултат, продиктуван от стремежа на 

електроразпределителното предприятие пълно и всестранно да отговори на ръководните 

цели на ЗЕ, материализирани в неговия чл. 2, ал. 1, а именно: създаване на предпоставки 

за сигурно и качествено задоволяване на потребностите на обществото от ел. енергия и 

защитата на енергийната система на страната. За да бъде гарантирано осъществяването 

на така посочените законови цели, в тежест на електроразпределителното предприятие 

са вменени задължения към обществото и индивидуалния потребител /чл. 69 от ЗЕ/ за 

обезпечаване на сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на ел. 

енергията, опазване на живота, здравето и собствеността на гражданите, което с оглед 

специфичния предмет на дейност и задачи в областта на енергетиката на „Ч**Р**Б**” 

АД, като лицензиант на дейностите по разпределение на ел. енергия и дружество 
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експлоатиращо разпределителните електрически мрежи на територията на Западна 

България /вкл. Б./. 

На следващо място се посочва, че трансформаторният пост представлява 

съществуващ енергиен обект по смисъла на §1, т.16 от ДР на Закона за енергетиката и 

енергийната ефективност ЗЕЕЕ /обн. ДВ, бр.64 от 16.07.1999 г., отм./, съответно на §1, 

т.23 от ДР на Закона за енергетиката /ЗЕ/ - построен преди 1999 г., което го определя 

като съществуващ към влизане в сила на Закона за енергетиката и енергийната 

ефективност (ЗЕЕЕ) /отм./ енергиен обект. 

По смисъла на чл.60, ал.2, т.1 от ЗЕЕЕ, /отм./, за съществуващи към влизане в 

сила на ЗЕЕЕ /отм./ енергийни съоръжения, автоматично, ех lege /по силата на закона/ 

възниква сервитутно право, с юридическия факт на приемането на закона и като 

следствие от специфичното обществено предназначение на обекта. След отмяната на 

ЗЕЕЕ, в § 26 от ПЗР на ЗЕ е предвидено, че възникналите по силата на ЗЕЕЕ /отм./ 

сервитутни права в полза на енергийните предприятия за съществуващи към влизането в 

сила на т. з. енергийни обекти запазват действието си и занапред, /вж. Решение № 

238/19.03.2008 г. на ВКС, постановено по гр. д. № 1775/2007 г. по описа на съда и други 

по-долу, в които изрично е прието, че „електроразпределителното предприятие 

притежава законов сервитут, даващ му основание за безвъзмездно ползване на имота ... 

като ограничава правата на собственика на служещия имот.., като собственикът няма 

право да иска изместване на енергийния обект и е лишен от възможността да го ползва 

или да извлича гражданските плодове от имота си."/. Така и в много други съдебни 

решения, които като влезли в законна сила правосъдни актове, консолидират еднозначна 

и категорична съдебна практика: Решение от 28.06.2004 г. по гр.д. №3674/2003 г. на 

Софийски Градски Съд, оставено с сила с Решение №137 от 07.07.2008 г. по в.гр.д. 

№1550/2007 г. на Софийски Апелативен Съд, IV с-в; Решение от 30.06.2009 г. на 

Благоевградски Окръжен Съд по гр.д. №20091200500361; Решение от 26.02.2008 г. на 

Софийски Градски Съд, 1-ви с-в по гр.д. № 1333 от 2002 г. в сила; Решение от 28.04.2009 

г. на Софийски Градски Съд, ГО, ИД с-в по гр.д. №3655/2007 г., в сила; Решение № 95 от 

01.09.2008 г. по гр.д. №403/2007 г. на PC - Елин Пелин, оставено в сила с Решение от 

10.02.2009 г. на СОС по гр.д. №1027/2008 г. и мн.др. На основание чл.64, ал.9 от Закона 

за енергетиката е приета Наредба № 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните 

обекти (НСЕО). В този подзаконов нормативен акт са регламентирани размерите, 

разположението и специалния режим за упражняването на сервитутите на енергийните 

обекти. 

Отбелязва се още, че възникналото сервитутно право позволява на 

електроразпределителното дружество да държи енергиен обект в чужд имот, да 

притежава ограничено вещно право, възникнало по силата на специален закон, което 

налага собствениците на служещия имот да търпят ограничения в упражняване на 

правото им на собственост. Последните са длъжни да осигуряват в полза на служителите 

на електроразпределителното дружество необезпокояван и непрекъснат денонощен 

достъп до енергийното съоръжение. 

На следващо място, по аргумент от § 67, ал.7 от ПЗР на ЗЕЕЕ /отм./, същото и по 

аргумент от § 4, ал.9 от ПЗР на ЗЕ: собствениците на имоти нямат право да искат 

изместването енергийни обекти, собствени на енергийното предприятие, да лишават 

останалите потребители от електроснабдяване и да възпрепятстват дейността на 

енергийните предприятия.” Върховните съдилища многократно са се аргументирали в 

този смисъл /Решение № 2095 от 09.03.2004 г. по адм. д. №10712/2003 г. на Върховен 

Административен Съд, III отд. и др./. Отделно, съгласно § 7 от ПЗР на ЗЕЕЕ /отм./: „Не 

се дължат обезщетения на собствениците на земя, върху която съществуват сервитутни 

зони по чл. 60, ал. 2, т. 1 към момента на влизането в сила на този закон”. Възникналото 

сервитутно право, както и правото на собственост, позволява на 

електроразпределителното дружество да държи енергиен обект дори и в чужд имот. 
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Преценявайки съотношението на интересите на обществото, свързани с обществените 

отношения, регулирани от ЗЕЕЕ /отм./, съотв. ЗЕ /снабдяване с ел. енергия/, 

законодателят е преценил, че е необходимо собствениците на имоти, попадащи в така 

възникващите сервитутни зони около обектите да търпят известно ограничение 

/въздействие върху собствеността си. 

Според чл. 64, ал. 2 от Закона за енергетиката, сервитутите по този закон са: 

1.право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1; 

2.право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и 

подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, 

топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата 

по ал. 1; 

3.ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните 

обекти. Отделно, на основание чл. 13, ал. 1 от Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите 

на ен. обекти: „В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва: 

1. строителни и монтажни дейности за изграждане на нови енергийни обекти 

и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи 

енергийни обекти за производство,  пренос,  разпределение и преобразуване на 

електрическата енергия; 

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии 

за възстановяване    на    експлоатационната     годност    на     енергийните    обекти; 

3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на 

енергийните обекти и техни съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на 

наредбите по чл.83 от Закона за енергетиката. 

Заявява се, че според чл. 14, ал. 1 от Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на 

енергийните обекти в сервитутната зона на енергиен обект не се допуска: всякакъв вид 

застрояване, засаждане, паркиране, складиране, както и всякакви други действия на 

трети лица върху съоръженията на енергийните обекти. Строителни и ремонтни 

дейности в сервитутната зона на енергиен обект са допустими само и единствено след 

писмено съгласие от титуляра на сервитутните права. 

Отбелязва се, че законодателят изрично е регламентирал възможностите за 

изместване на съществуващи енергийни обекти, като съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията и чл. 10, ал.2 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за 

присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната 

или към разпределителната електрическа мрежа /обн. ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. и доп./, 

ако във връзка с извършването на строителни или други дейности се налага да се измени 

положението на съществуващи електрически съоръжения, това се извършва от и за 

сметка на възложителя на новото строителство т.е.. заинтересования от изместването. 

Относно твърдението на жалбоподателката, че разположеният в жилищната 

сграда енергиен обект не отговаря на изискванията за шумо- и виброизолация, следва да 

се има предвид, че на 03.09.2015г. е извършена съвместна проверка от представители на 

разпределителното дружество и Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/ на 

нивата на проникващ шум в апартамента на Емилия Владимирова, като резултатите от 

проверката показват пълно съответствие на параметрите на нивото на шум с 

изискванията на действащото законодателство. Предвид това обстоятелство се прави 

извода, че безспорно не са налице действия или бездействия от страна на 

разпределителното дружество, даващи основание за твърдения за наличие на 

дискриминационно поведение. В подкрепа на изложеното е приложен Сертификат за 

контрол № 151406/07.09.2015г. и Протокол от контрол на комунален шум № 151406-3-

10704/03.09.2015г. 

Проведени са четири открити заседания, в които по искане на жалбоподателката и 

след преценка на състава е взето решение външен експерт-физик да даде отговор на 

въпроса дали показателите на шум и вибрации в жилището на Е.М. превишават 
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граничните стойности съгласно Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и 

Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни 

помещения. Изготвената от М.П. експертиза прави заключение, че показателите на шум, 

вибрации и електромагнитни полета в апартамента на жалбоподателката не превишават 

граничните стойности за жилищна среда. Данните са придружени от необходимите 

сертификати. В третото по ред заседание е разпитан свидетелят А.К. и е взето решение 

да бъде извършена медицинска експертиза. В последното по ред заседание съставът е 

отменил свое Протоколно решение от 23.06.2016 г. за допускане на нова експертиза, тъй 

като допускането на такава би било недопустимо, доколкото същата ще отговори на 

въпроси от правно естество, което е в компетентността само на състава. След изясняване 

на преписката е предоставена възможност на страните за заключителни становища, от 

която се е възползвала само жалбоподателката.  

 След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

писмени доказателства, включително и изготвената експертиза, Трети 

специализиран заседателен състав приема за установено следното: 

 Жалбоподателката Е.В.М. е наследник на недвижим имот (апартамент), находящ 

се на адрес: гр. С***, ул. “Г***” № *, вх. *, ап.*, в който живее от 1967 г., първоначално 

с родителите си, а след това и със семейството си. В приземния етаж под апартамента 

има изграден трансформаторен пост, собственост на ответната страна. Не се спори 

между страните, че конкретният енергиен обект е в обществен интерес и чрез него се 

осъществява електрозахранването на множество частни и публични потребители в 

района. Съответно нефункционирането му би довело до засягане на множество 

потребители на ел. енергия.  

 За да прецени дали нивото на шум, вибрации и електромагнитни полета в 

апартамента на жалбоподателката превишават граничните стойности за жилищна среда и 

дали същите представляват пряка дискриминация спрямо нея по смисъла на ЗЗДискр., 

съставът взе предвид следното: Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. „Пряка дискриминация 

е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, 

отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними 

сходни обстоятелства”. В настоящия случай съставът счита, че Е.М.не е третирана по-

неблагоприятно от “Ч**Р**Б**” АД, поради следните съображения: На първо място, 

видно от представените по преписката доказателства става ясно, че при едно от 

измерванията на шум, извършено на 16.06.2015 г., е установено, че има несъответствие с 

нормативните изисквания. Дадени са задължителни предписания на “Ч**Р**Б**” АД, 

които в резултат на тях са извършили обезшумителни процедури. Видно от Сертификат 

за контрол № 151406/ 07.09.2015 г. и Протокол от контрол на комунален шум № 151406-

3-10704/ 03.09.2015 г. на 03.09.2015 г. е извършено контролно измерване от 

представители на разпределителното дружество и Столична регионална здравна 

инспекция на нивата на проникващ шум в апартамента на М., което е установило, че 

параметрите на нивото на шум съответстват на изискванията на действащото 

законодателство. Същото заключение е направил и назначеният външен експерт по 

преписката – М.П., старши експерт-физик в отдел “Физико-химични изследвания на 

жизнената среда”, дирекция “Лабораторни изследвания” на Столична регионална 

здравна инспекция. След измерване на показателите на шум в часовия диапазон 19.00 – 

23.00 часа (такова беше изричното желание на жалбоподателката, с което съставът се е 

съобразил) се констатира, че показателите на шум, вибрации и електромагнитни полета в 

жилището на жалбоподателката не превишават граничните стойности за жилищна среда.  

 На второ място следва да се има предвид, че действително ответната страна не 

прави нищо, но до толкова, доколкото шумът и магнитните полета са в допустимите 
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граници, ответната страна няма задължение да предприеме, каквото и да било. Факт е, че 

“Ч**Р**Б**” АД не третира различно жалбоподателката в сравнение с други субекти, 

които притежават имоти в такова съседство с трафопостове. Причинно-следствената 

връзка между поведението на ответната страна и положението на жалбоподателката 

липсва, тъй като решението да живее в това жилище е нейно. С никакво свое действие 

“Ч**Р**Б**” АД не е принудило родителите на жалбоподателката или нея самата да 

живеят в това жилище. Ако съществува такова обстоятелство, то не зависи от ответника.  

 С оглед гореизложеното Комисията за защита от дискриминация, Трети 

специализиран заседателен състав, на основание чл. 65, т. 5 от Закона за защита от 

дискриминация  

           

Р Е Ш И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ”Ч**Р**Б**” АД, представлявано от членовете на 

Управителния съвет – Д.Р.и С.А., не е извършило нарушение на Закона за защита от 

дискриминация по признак “лично положение” по отношение на Е.В.М., с адрес: гр. 

С***, ул. „Г***” № *, вх. *, ап. *.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-2432/ 17.06.2015 г. и 

допълнение към нея с вх. № 44-00-2654/ 06.07.2015 г. по описа на КЗД, подадени от 

Е.В.М., като неоснователни.  

 

Решението да се връчи на всяка една от страните в производството. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните пред административния съд по седалището на териториалната структура на 

КЗД, в чийто район се намира постоянният или настоящ адрес (седалището) на 

жалбоподателя. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………….. 

                   А.М. 

 

               ЧЛЕНОВЕ:  ………………………. 

                   С.А. 

      

               ……………………… 

                                                                                                И.С.            


