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КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, АД ХОК заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ САБРИЕ САПУНДЖИЕВА 

ДОКЛАДЧИК: НАСКО АТАНАСОВ  

ЧЛЕН: ОРЛИН КОЛЕВ  

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от 

Наско Атанасов преписка № 561 по описа на Комисията за защита от дискриминация за 

2019г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по реда на Раздел от Глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация . 

Производството по преписка № 561 по описа на КЗД за 2019г. е образувано с 

Разпореждане № 1057/22.08.2019г., издадено от Председателя на КЗД, вы основа на доклад с 

вх. № 12-11-2612 от 16.07.2019 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д.председател на 

КЗД, на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация (33Дискр.) и във ВР. с 

чл. 53 от Закон за хората с увреждания, в рамките на кампания „Достьпна България” 

относно изградена и поддържана недостьпна архитектурна среда на обект : офис 

обслужване към ТД на Н. — Б. , гр. Я., с административен адрес: гр. Я.. 

Предвид изложените и констатирани обстоятелства за ОСЪЩЕСТВЕНО по-

неблагоприятно третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за 

хора с увреждания по см. на Sl, т.т.7 и 8 от ДР на 33Дискр. във ВР. с чл.4, ал. 1 във ВР. с чл.5 

от 33Дискр. по признак „увреждане”, образуваната преписка №574/2019г. е разпределена за 

разглеждане на AD НОС заседателен състав. 

1. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А. Д.— председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С.  - в качеството 

на страна в производството, по смисъла на чл.З0, ал.б от ППКЗД, вы връзка с чл.50, т. 2 от 

33Дискр. 

2. «Н.», представлявана от изпълнителния директор Г. Д., ответна страна, със 

седалище и адрес на управление гр. С. 

П. Фактически състав на евентуалното нарушение, според изложеното в доклада 

за самосезиране: 
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В доклад с вх№ 12-11-2612 от 16.07.2019 по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д.— 

председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ във връзка. с чл.5З от Закона за хората с увреждания и във ВР. със Заповед № 

24/20.03.2019г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достьпна България” 

относно изградена и недостьпна архитектурна среда, е съставен Констативен протокол № 

12-11-2296/14.09.2018 г. и приложен снимков материал към него, за обект на Н., офис 

обслужване към ТД на Н. — Б. , гр. Я., с административен адрес: гр. Я., като са отразени 

обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена и поддържана 
архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по см. на 51, т.т.7 и 8 от ДР на 

33Дискр. във ВР. с чл.4, ал. 1 във ВР. с чл.5 от 33Дискр. по признак „увреждане”. 

Към доклада за самосезиране е приложен е Констативен протокол с вх. 12-

112488/27.09.2018 г. и приложен снимков материал към него. 

По преписката е проведено проучване по реда на чл. 55- чл.59 от 33Дискр. 

Постьпило е становище с вх.№ 16-14-42/20.12.2019г. по описа на КЗД, от Н. (Н.), 

Централно управление, представлявана от Изпълнителния директор Г. Д., В същото е 

заявено, че Н. (Н.) в края на 2017 г. Н. е придобила партерен етаж от административна сграда 

с адрес: гр.Я., за което е съставен АПДС З 729/20.02.2018 г. Посочва се, че на етажа е 

разположен салон за предоставяне на административни услуги на гражданите на гр. Я. и на 

област Я. От страна на Н. е заявено, че в изпълнение на Закона за хората с увреждания, а 

именно осигуряване на достьпност на хората с увреждане и техните семейства до сградите и 

съорьженията на за обществено обслужване, както и в съответствие с действащата 

нормативна уредба в областта на устройство на територията, през 2019 г. е склочен договор 

за извършване на проектиране на строително монтажни работи по изграждане на платформа 

за инвалиди за сградата на Н. с адрес: гр. Я. 

Подчертават , че на 20.09.2019 г. между Община Я. и Българската държава, чрез Г. Д. 

изпълнителен директор на Н., на основание чл. 7 ал.2 от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 184, ал.2 от ЗУТ и Заповед № ***г. на кмета на община Я. е склочен договор 

за учредяване на безвымездно отстьпено право на строеж върху 13.55 кв.м. за изграждане на 

платформа за хора с увреждания. 

В становището на Н. е посочено, че с писмо№ *, подписано от гл. архитект на община 

Я., арх. С.Ж., приходната агенция е уведомена, че на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ за обекта 

(гр. Я.) е издадено разрешение за строеж № РС-160/07.10.2019 г. , в което строежа е 

определен като пета категория, с ЗГИ- 1 З, 55 кв.м. Посочва се, че съгласно изискванията на 

чл. 168, ал.2 от ЗУТ, строителния надзор се упражнява от консултант за строежите от първа 

до пета категория. В тази връзка е обяснено, че в съответствие с изискванията на ЗУТ И 

подзаконовите актове за неговото прилагане за обета е склочен договор и за изпълнение на 

консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, при изпълнение на строителството, 

включващо изграждане на рампа за хора в неравностойно положение за сградата на Н. с 

адрес: гр. Я. 

Посочва се, че на 09.12.2019 г. е съставен протокол за откриване на строителна линия 

и ниво на строежа, съгласно изискванията на Наредба № З от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. Обясняват, че през 2020 г. предстои 

приключване на строежа и въвеждане на обекта в експлоатация ( крайна дата за извършване 

на строежа не е упомената). 

В депозирания отговор се подчератват, че от страна на Н. е осигурена выможност за 

получаване на административни услуги, предоставяни от агенцията на всички граждани , 

нейни клиенти, като включително са осигурени различни канали за достљп до тях, сред които 

гражданите могат да избират съобразно предпочитанията си. Допълват, че в голяма част от 

дейността на Н. е организирана по начин, който не изисква фактическо присъствие на 

клиентите на Н. в сградите, в които е настанена администрацията. 



В заключение от страна на Н. е направено искане за прекратяване на производството, с 

оглед на това, че за обекта са били предприети всички действия за изграждане на рампа за 

хора в неравностойно положение в процесната сграда, с адрес: гр. Я. 

Към депозирания отговор от страна на Национална агенция по приходите са 

представени следните доказателства: 

1. Копие на Договор за учредяване право на строеж от 20.09.2019 г. между Община Я. и 

Н.; 

2. Копие на Разрешение за строеж № 160/07.10.2019 г. издадено от общинска 

администрация Я., с което на Н. се разрешава изграждане на платформа за инвалиди 

кьм сграда с идентификатор 873734.537.152.4-Н., Я. ЗП-13.55 кв.м., пета категория 

З. Копие на Договор№ 51/24.04.2019 г. между Н. и И. 19 ООД, с предмет „Проектиране и 

изпълнение на строително монтажни работи по изграждане на платформа за 

инвалиди за сграда —публична държавна собственост, предоставена за управление 

на Н., с адрес: гр.Я. 

4. Копие на Договор за възлагане на обществена поръчка № 157/27.11.20] 9г. 

консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на 

строителството, включващо изграждане на рампа за хора в неравностойно положение 

за сграда на Н. , находяща се, с адрес: гр.Я., заедно с приложена и техническа 

спецификация. 

По преписката е получена допълнителна информация от страна на Н., писмо под вх. № 

16-14-25/27.07.2020 г. към което са приложени доказателства за изградена платформа за 

инвалиди към сграда, с идентификатор 87374.537.1524, находяща се в гр. Я., предоставена за 

управление на Н. за нуждите на ТД на Н. Б., офис за обслужване гр. Я..Придружителното 

писмо с доказателствата по преписката е подписано от Изпълнителния директор на Н., към 

същото са представени заверени копия на следните документи: 

1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация № УВЕ-005/29.01.2020г.; 

2. Технически паспорт № ТН-02 Платформа/29.01.202Ог.; 

З. Удостоверение за нанасяне в обект № и 2801-01780/24.01.2О2Ог. 

Предвид заявеното от ответната страна в производството – Н. чрез регионален 

представител на КЗД е било възложено да се повторна проверка на обекта , а именно 

Указание № 12-11-3551/06.10.2020г. В изпълнение на дадените указания за повторна 

проверка за установяване на фактического положение за сграда ползвана от Н., офис 

обслужване към ТД на Н. — Б., гр. Я., с административен адрес: гр. Я., е изготвен доклад с 

вх. № 16-20 1755/03.11.2020 г., изготвен от Регионален представител на КЗД, за гр. С., на 

когото е било выложено да направи повторна проверка за обета. Доклада е придружен с 

подробен снимков материал, отразяваш извършените строително монтажни работи и 

действителното фактическо положение на обета, към датата на повторната проверка. 

Видно от приложения към преписката доклад, се констатира , че вляво от водещото към 
входа стьлбище е изградена статична рампа с перила. В доклада е отразено, че тя улеснява 

достъпа на хора с двигателни проблеми до първия етаж на сградата, където се намира един 

от двата салона за обслужване на граждани. За улеснение на придвижването с инвалидни 

колички има выможност още да се разшири входната врата, като се отвори и другото й 

крило. В доклада е отразено, че выре от входната врата до гишетата за обслужване на 

граждани няма стъпала или прагове. Прилежащият към сградата тротоар има скосяване 

точно пред входа, което улеснява достъпа с инвалидни колички и до самия вход и рампата. 

Към изготвения доклад е приложен констативен протокол за извършена на 

09.10.2020 г. повторна проверка на обекта, като същият е бил съставен в присъствието на М. 

Д. Т., подписала протокола. Към същия е приложен и снимков материал, отразяващ 

направените към съответния момент констатации. 

Констатации и изводи на КЗД: 

Изискванията за редовност на сезирането осигуряват надлежното упражняване на 

процесуа.лни права от страните, поради което съдът. Включително и КЗД служебно 



упражнява контрол за спазването им, респективно за липсата на положителни или 

наличието на отрицателни процесуални предпоставки за допустимост на производството. 

Предвид данните по преписката, Ад хок заседателен сьстав следва да посочи, че 

изискването за достьпност на архитектурната среда е въведено с чл.9 от Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания КПХУ (ратифицирана със закон на 26.01.2012 г., 

ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г. ) Дьржавите, ратифицирали конвенцията, са длъжни да 

предприемат мерки, които да идентифицират и премахват всякакви пречки и прегради пред 

достьпностга по отношение на: а) сгради, пътища, транспортни и всякакви други открити и 

закрити сьоръжения, включително училища, жилищни постройки, здравни заведения и 

работни места; б) информационни, комуникационни и други услуги, включително 

информационни системи и услуги за спешна помощ. 

В чл. 2 на Конвенцията са дадени определения на понятията ”дискриминация по 

признак на увреждане” и „разумни улеснения". 

По смисъла на конвенцията, дискриминация по признак 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. 

По смисъла на Конвенцията понятието ”разумни улеснения” означава 

всякакви необходими и подходящи модификации и приспособления, които не водят 

до непропорционално или неоправдано обременяване на околните, когато такива са 

необходими във всеки конкретен случай, за да се осигури на човека с увреждане 

признаването или упражняването на всички права и основни свободи наравно с 

всички останали. 

Законът за защита от дискриминация изрично забранява в чл. 4, ал. 1 всяка пряка или 

непряка дискриминация, основана на увреждане, а тексты на чл. 5 от същия закон въздига 

липсата на изградена и поддържана архитектурна среда, затрудняваща достьпа на лица с 

увреждания до публични места, в дискриминация. 

Разпоредбата на чл. 5 от 33Дискр определя като дискриминация изграждането и 

поддържането на архитектурна среда, която затруднява достьпа на лица с увреждания до 

публични места. Изискването чл.5 от 33Дискр е императивно и абсолютно и засяга всички 

правни субекти, които осъществяват контрол върху публичното място, независимо дали 

тези субекти са публични или частни. Според съдебната практика този въпрос се решава 

еднозначно - задължение и отговорност за осигуряване на достьпна архитектурна среда, 

което задължение имат и частните субекти, щом предлагат обществени услуги - виж 

Решение № 6959 от 09.06.2016 г. на ВАС по адм. дело № 6376/2015 г. 

Поддържаните от Национална агенция по приходите твърдения за предприети 

действия за изграждане на платформа за инвалиди към сграда с идентификатор 

873734,537.152.4-Н., Я. 311-13.55 кв.м., строеж пета категория, чрез което да се улесни 

свободния достьп до обекта на Н., офис обслужване към ТД на Н. — Б., гр. Я., с 

административен адрес: гр. Я., се потвърждават и от данните отразени при извършената 

повторна проверка, възложена от КЗД за същия обект. 

 

 

 

 

 

 Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки 

геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 

положение, увреждане, выраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено Сьстояние или на всякакви други 

признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република Бьлгария е страна. 
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Настоящият състав отчитайки фактическото положение, с оглед доказателствата по 

преписката и приложения СНИМКовия материал , приема, че от страна на Н. са били 

предприети незабавни действия в съответствие с изискванията на чл. 2 от Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания КПХУ, задьлжение за създаване на разумни 

улеснения, респ. създаване, поддържане на архитектурна среда, която да не ограничава 

достьпа на лица с увреждания до сграда ползвана от Н. за офис обслужване към ТД на Н. — 

Б., гр. Я., с административен адрес: гр. Я. 

Ето защо АД ХОК заседателен състав, следва да съобрази тези данни с разпоредбата 

на чл. 27, ал.2, т.5 от АПК. Наличието на правен интерес по смисъла на чл. 27, ал.2, т.5 от 

АПК от страна на иницииращия производството, в случая самата Комисия, е задължителна 

предпоставка за разглеждането на преписката. Интересът следва да е налице през цялото 

време на производството. 

Настоящият състав счита, че отразените от Н. обстоятелства за предприети действия за 

изграждане на съответно съоръжение, чрез което е изграден и улеснен свободния достьп до 

обекта за лица с увреждания, трудноподвижни лица и майки с колички, а и от повторната 

проверка данни за завършеност на строителния обект, са достатьчно основание да се 

приеме, че е налице отпаднало основание за продължаване воденето на производство по 

преписката, а именно поради отпаднал правен интерес. 

Воден от гореизложеното, разглеждащият състав счита, че следва на основание чл. . 

27, ал.2, т.5 от АПК. да прекрати производството по преписка № 561/2019 г.  

АD НОС заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация 

РЕШИ : 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка N 561/2019 г. по описа на Комисия за 

защита от дискриминация. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ доклад с вх. № 12-11-2612 от 16.07.2019 г. по описа 

на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д.председател на КЗД, 

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по 

преписката. 

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 постоянния или настоящияад с (седалището) на жалбоподателя. 

 


