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   РЕШЕНИЕ 

№ 86 

гр. София, 24.02.2017 г.  

 

 

              КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ Трети специализиран заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т. 1 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: С.А. 

                                      ЧЛЕНОВЕ: И.С. 

                                                           А.М. 

 

разгледа докладваната от И.С. преписка № 302 по описа на Комисията за защита от 

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

Производството по преписка №302/2015 г. е образувано въз основа на жалба с вх. № 44-00-

2680/08.07.2015 г. подадена от В.Н.Г. от гр. П***. 

Преписката е образувана с Разпореждане № 683/21.07.2015 г. на председателя на 

КЗД и с оглед изложените оплаквания за дискриминация по признак „лично положение“  е 

разпределена за разглеждане от Трети специализиран заседателен състав на КЗД.   

Жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 и чл. 52 от ЗЗДискр. и съставлява годно 

основание за образуване на производство.  

 Надлежни страни по преписката са: 

1.В.Н.Г., в качеството на жалбоподател, с адрес  на призоваване: гр. П***, ул. „ К 

***“№*. 

2.Община П***, представлявана от кмета на Община П*** инж. И.Т., в качеството 

на ответна страна, с адрес на призоваване: гр. П***, пл. „С***“  №*. 

3.Общински съвет - П***, представляван от председателя арх. И.Н., в качеството на 

ответна страна, с адрес на призоваване: гр. П***, ул. „А***“№ *. 

4.Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ представлявано от директора 

Н.К., с адрес на призоваване: гр. П***, ул. „Х***“ №*. 

5.Областна дирекция на МВР - П***, представлявана от директора на ОД на МВР- 

П*** комисар Х.Р., в качеството на ответната страна, с адрес на призоваване: гр. П***, ул. 

„К***“ №*.  

  В жалбата си В.Н.Г. сочи, че живее в гр. П*** с постоянен адрес ул. „К*** П***“, за 

който адрес притежава издаден пропуск от Общинско предприятие  „Паркиране и 

репатриране“  гр. П*** със срок на валидност от 09.01.2015 г. - 08.01.2016 г. на основание 

Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на гр. П*** по критерий адрес по местоживеене и адрес на регистрация на 

лично МПС, за което по надлежния ред е заплатил  сума в размер на 50 лева. Сочи, че в  
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същото време от Общинска полиция гр. П*** му е издаден фиш № 00022089753 за 

неспазване на знак В - 27 в зона на действие, в която попада адресът му на местоживеене. 

Сочи, че в Наредбата не е уредено правото на местодомуване по адресна регистрация в зона 

на действие на знаци В - 27, както е било направено в предходната наредба уреждаща това 

положение, а именно чл.44, ал.2. Счита липсата на текст в действащата наредба за 

дискриминация по признак „лично положение“, тъй като ограничава достъпа с личният му 

автомобил до собственото му жилище и възможността в качеството му на родител на 5 

месечнo бебе да осигури на разположение автомобил в случай на нужда.   

Ответните страни Областна дирекция на МВР – П*** чрез началник сектор 

„Общинска полиция“ главен инспектор Костадин Костов, Общинско предприятие 

„Паркиране и репатриране“ представлявано от инж. Н.К., Областна дирекция на МВР – 

П***,  представлявана от директора на ОД на МВР - П*** комисар Х.Р., Община П***, 

представлявана от кмета на Община П*** инж. И.Т., Общински съвет - П***, 

представляван от председателя арх. И.Н. оспорват подадената жалба като неоснователна, 

като представят следната информация: 

Сочи се, че със Заповед №130А284 от 04.02.2013 г. на Кмета на Община П*** на 

основание чл.15 от Наредба №1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по 

пътищата във връзка с чл.44. ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение №495 взето с 

Протокол №22 от 20.12.2015 г. на ОбС - П*** е одобрен окончателният проект за Генерален 

план за организация на движението в гр.П*** / ГПОД /. В същия ГПОД на гр.П*** 

въпросния участък от ул. „Кръстю Пастухов” е обозначен едностранно със знак В - 27 в 

схемата на „Знаково стопанство” както е маркиран действително и улицата е еднопосочна. 

Отбелязва се, че на посоченият участък от улицата е забранено спирането и 

паркирането от съображения за сигурност, тъй като на него се намира сградата на 

Техническия университет. Същата улица има още пет участъка които са „Синя зона” и 

пропуска за преференциално паркиране по местодомуване е издаден именно за тях. Желае 

да се вземе под внимание, че организацията на движението по улица „Кръстю Пастухов” е 

създадена по начина определен от ГПОД на гр. П*** от 2012 г. 

 Допълва се, че организацията на движение по ул. „Кръстю Пастухов” е извършена в 

съответствие с действащата към момента Наредба за реда за спиране, престой и паркиране 

на пътни превозни средства на територията на гр.П*** приета с Решение №14, взето с 

Протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет - П*** . 

Сочи се, че на 03.07.2015 г. около 09.15 часа служител на сектор „Общинска полиция“ 

- П*** е установил, че в гр.П***, на ул. „Кръстю Пастухов” срещу № 5, в зоната на 

действие на пътен знак “В - 27” е паркиран лек автомобил “ Опел” с рег.№ РВ 1760 РА и 

съставил глоба с фиш по чл.6 т.1 от ЗДвП, в който изрично е указано, че участниците в 

движението: ал.1 - съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, 

упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със 

светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Отбелязва се, че след 

налагане на глобата, водачът или собственикът на санкционираното моторното превозно 

средство има право да обжалва наложената глоба чрез наказващия орган пред П***ски 

районен съд, като в случая жалбоподателя не се е възползвал от това си право, като също  

така не е оспорил и поканата за доброволно изпълнение издадена от Община П***. 

Допълва се, че във връзка с производството пред КЗД е извършена проверка и направена 

справка според която на 07.12.2014 год. в 15.10 ч. служител на сектор „Общинска полиция - 

П***“ установил, че в гр. П*** на ул. „Кръстю Пастухов” срешу № 5 е наложена глоба за 

неправилно паркиране в зоната на действие на пътен знак „В- 27” на л.а. "Опел" с рег.№ РВ 

**** РА, от което е видно, че жалбоподателя Григоров е санкциониран за втори път в 

рамките на седем месеца, за едно и също нарушение. Отбелязва се, че в оперативната 

дежурна част на сектор „Общинска полиция“ – П***, многократно са получавани сигнали 
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от граждани живущи в района, за неправилно паркирани МПС на ул. „Кръстю Пастухов” в 

отсечката между улиците „Цанко Дюстабанов” и „Булаир”, като поради тази причина 

сектор “Общинска полиция“ - П*** осъществява ежедневен контрол в горепосочения пътен 

участък с полицейски служители, които осъществяват охрана на обществения ред и 

контрол по безопасността на движението. 

Заявява се, че в ежедневните инструктажи на нарядите от ППД, ръководството на 

сектор „Общинска полиция“ - П*** обръща специално внимание на служителите си и 

изисква, при констатиране на неправилно паркирани моторни превозни средства на 

територията на в Община П***, да взимат безкомпромисно отношение спрямо 

нарушителите чрез налагане на административни санкции. 

Въз основа на приложените по преписката писмени доказателства, обяснения на 

страните, настоящият състав прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

Безспорно се установи, въз основа на приложените доказателства, че със Заповед № 

130ОА284 от 04.02.2013 г. на кмета на Община П*** на основание чл.15 от Наредба№ 1 от 

17.01.2001 г. за организиране на движението на пътищата във връзка с чл.44, ал.2 от 

ЗМСМА и във връзка с Решение №495, взето с Протокол №22 от 20.10.2015 г. на ОбС - 

П*** е одобрен окончателния проект за Генерален план за организация на движението в гр. 

П***. Видно от схемата по ГПОД за организация на движението по ул.„Кръстьо Пастухов“ 

приложена по преписката е, че процесният участък от ул. „Кръстьо Пастухов“ е обозначен 

едностранно със знак В 27 в схемата и улицата е еднопосочна. Не се оспорва, че 

жалбоподателят В.Г., е притежател на пропуск издаден от Община П*** и по-точно ОП 

„Паркиране и репатриране”, за платено преференциално паркиране по адресна регистрация, 

даващ му право да паркира в обхвата на зона за платено паркиране „Синя зона“ като няма 

точно определено място за паркиране, на конкретен адрес. Установи се от приложените 

копия на наложени глоби фиш: № 0002076339 съставен на 07.12.2014 г. и фиш № 

0002089753 съставен на 03.07.2015 г., че на жалбоподателя са наложени глоби за 

неправилно паркиране в зоната на действие на пътен знак В - 27 на л.а. „Опел“ с рег. № PB 

**** PA, т. е жалбоподателят е санкциониран два пъти в рамките на седем месеца за едно и 

също нарушение, в случая въпросното МПС е паркирано в нарушение на Закона за 

движение по пътищата и по - точно в зоната на действие на пътен знак В 27, който 

забранява престоят и паркирането. 

 Съгласно разпоредбата на чл.6 от Закона за движението по пътищата (ЗДП) - 

участниците в движението съобразяват своето поведение с пътните знаци и с пътната 

маркировка, а в разпоредбата на чл.98 ЗДвП са посочени и конкретни места, на които 

престоят и паркирането са забранени. От събраните доказателства се установява, че 

действията на ответните страни ОД на МВР-П*** и ОП „ Паркиране и репатриране“ в 

качеството на контролни органи се основават на конкретни правни основания в рамките на 

нормативно установените им правомощия и функции да осъществяват ежедневен контрол в 

горепосоченият пътен участък със служители, които осъществяват охрана на обществения 

ред и контрол по безопасност на движението, поради което предприетото от служителите  на 

ОД на МВР - П*** и ОП „ Паркиране и репатриране“ поведение спрямо жалбоподателя като 

налагане на административни санкции при констатиране на неправилно паркирано моторно 

превозно средство на територията на Община П***, не може да се приеме за тенденциозно и 

недобросъвестно действие спрямо него и форма на дискриминация по признак „лично 

положение“ съгласно разпоредбите на ЗЗДискр. 

 Събраните доказателства  по преписката,  според настоящия състав не позволяват  да 

се сформира предположение  или съмнение, че В.Г. е бил санкциониран за формални или 

несъществени нарушения или самоцелно  породени от личното положение на жалбоподателя 

, поради което не е възможно, въз основа на така  установените факти,  да се приеме, че с 

предприетите от страна на служителите на горепосочените ведомства действия спрямо 
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жалбоподателя  са дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр.  на основата признак 

„лично положение“. Освен това следва да се има предвид , че КЗД няма компетентност да 

отменя такива санкции. Санкциите за нарушения по ЗДвП се обжалват в установените в 

закона случаи пред съд. За КЗД те са влезли в сила административни актове. Жалбоподателя 

счита, действащата към момента Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на гр. П***, в която не е уредено правото на 

местодомуване по адресна регистрация в зона на действие и знаци В - 27 за дискриминация 

по признак „лично положение“, тъй като ограничава достъпът с личният му автомобил до 

собственото му жилище и възможността в качеството на родител на 5 месечно бебе да 

осигури на разположение автомобил в случай на нужда. Всъщност жалбоподателят не е 

поставен в по-неблагоприятно положение от който и да е от живеещите в сградата, чийто 

излаз е на улица, на която е забранено паркирането, спирането и паркирането или въобще 

влизането на пътни превозни средства. Този тип забрани се установяват в публичен интерес, 

който има предимство пред личния. В същност оспорвайки общинската наредба 

жалбоподателят се домогва да получи привилегировано положение в сравнение с всички 

останали водачи на МПС по отношение на общовалидни разпоредби на ЗДвП, което 

настоящият състав няма как да препоръча на ответната община.  

Настоящият състав следва да отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.6 от Закона за 

движението по пътищата (ЗДП) - участниците в движението съобразяват своето поведение с 

пътните знаци и с пътната маркировка, като в разпоредбата на чл.98 ЗДвП са посочени и 

конкретни места, на които престоят и паркирането са забранени. Съгласно Закона за 

нормативните актове - нормативният акт трябва да съответства на другите нормативни 

актове от по-висока степен, като в случай, че наредба противоречи на нормативен акт от по-

висока степен, се прилага по-високият по степен акт. Това обуславя извода, че Наредба за 

спиране, престой и паркиране не може да противоречи, на разпоредбите на Закона за 

движението по пътищата и прави искането на жалбоподателя за уреждане правото на 

паркиране в улици обозначени със знак В - 27 за неприложимо. По отношение твърдението 

на жалбоподателя за противоречие между двете разпоредби, настоящия състав счита, че не е 

в правомощията и компетенциите му да обсъжда съотношението на посочените разпоредби 

към ЗДвП с оглед общото изискване вписано в нормата на чл.15 от Закона за нормативните 

актове според който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и други 

нормативни актове от по - висока степен. С оглед на гореизложеното настоящия състав 

намира жалбата по отношение на оплакването за дискриминация, с оглед липсата на текст в 

действащата наредба даваща право на притежателите на пропуски за платено 

преференциално паркиране по улици обозначени с предупредителни знаци за репатриране В- 

27, за неоснователно и недоказано. 

Воден от гореизложеното, Трети специализиран заседателен състав по чл.48, ал.2, т.3 

от Закона за защита от дискриминация на основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗДискр. 
 

       Р Е Ш И: 

 

УСТАНОВЯВА, по отношение на В.Н.Г. от гр. П***, че от страна на Община П***, 

представлявана от кмета на Община П*** инж. И.Т., не е извършена дискриминация по 

смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак “лично положение“. 

 УСТАНОВЯВА, по отношение на В.Н.Г. от гр. П***, че  от страна на Общински 

съвет-П***, представляван от председателя арх. И.Н. не е извършена дискриминация по 

смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак “лично положение“. 
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УСТАНОВЯВА, по отношение на В.Н.Г. от гр. П***, че от страна на Общинско 

предприятие „Паркиране и репатриране“ представлявано от директора Н.К. и  Областна 

дирекция на МВР - П***, представлявана от директора на ОД на МВР - П*** комисар Х.Р. не 

е извършена дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак „лично 

положение“. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-2680/08.07.2015 г. подадена от 

В.Н.Г.от гр.П***. 

 
Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на 

териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто 

район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.  

 
 

 

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................................................. 

                                               /   С.А.    /             

 

ЧЛЕНОВЕ:        ........................................................ 

                                                                                        /  И.С.  / 

 

                                 …..................................................... 

                                                                                          / А.М.  /                

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 


