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РЕШЕНИЕ 

 
№ 117 

 
гр. София, 01.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.А. 

        ДОКЛАДЧИК: З. Д. 

                            ЧЛЕН: П. К. 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от Зл. Д. преписка № 150 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2020 г., и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписка № 150/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-977/06.03.2020 г., изготвен от доц. д-р A. Д. – П. на K, относно 

недостъпна архитектурна среда на обект: Народно читалище „H Б. – “, находящ се на адрес: 

гр. Г***, ул. „В****“ № **. Преписката е образувана с Разпореждане № 369/07.05.2020 г. на 

Председателя на КЗД и с оглед на изложените оплаквания за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с 

увреждания по смисъла на § 1, т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, във връзка с 

чл. 5 по признак „увреждане”, преписката е разпределена на Ad hoc заседателен състав.  

Предвид изложени констатирани обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с 

увреждания по см. на § 1, т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. 

по признак „увреждане“, образуваната преписка № 150/2020 г. е разпределена за разглеждане 

от Ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р A. Д. – П. на K, със служебен адрес: гр. С., бул. „Д. Ц.", № **, 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. О. Г., представлявана от кмета Н. Н., с адрес: гр. Г******, общ. Г***** обл. С****** 

ул. „В*****“ № **; в качеството на ответна страна. 

 

Народно читалище „Х. Б. ****“, представлявано от председателя Е. Т., с адрес: гр. 

Г*****, общ. Г*****, обл. С******, ул. „В*****“ № **, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-997/06.03.2020 г. доц. д-р A. Д. – П. на K 

посочва, че на 26.07.2019 г., на основание чл. 40, ал. 2 ЗЗДискр., във връзка с § 6 от ПЗР на 

ЗИХУ, както и със Заповед № 24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на 

кампания „Д. Б." е съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-2973/22.11.2018 г. за 

извършена проверка на обект: Н. ч.„Х. Б.– ****“, находящ се на адрес: гр. Г., ул. „В.“ № **. 
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Доц. д-р А. Д. счита, че отразеното в Констативния протокол съдържа данни за 

осъществено нарушение по смисъла на чл. 5, предложение последно от ЗЗДискр. във вр. с § 

1, т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 50, т. 2 ЗЗДискр. във вр. с чл. 7 от 

Правилата за производство пред КЗД предлага да бъде образувано производство за защита 

от дискриминация по реда на Глава четвърта, Раздел първи от ЗЗДискр., в което да се 

установи налице ли е нарушение на чл. 5, предложение последно по признак „увреждане“ 

във вр. с § 1, т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр, да се постанови преустановяване на нарушението до 

установяване на положение на равно третиране, както и да се наложат предвидените в закона 

санкции и/или принудителни административни мерки. 

Към доклада е приложен Констативен протокол с вх. № 12-11-2874/01.08.2019 г. 

На 26.07.2019 г. за обект: Народно читалище „Х. Б. – *****“, находящ се на адрес: гр. 

Г****, ул. „В****“ № **, посетен от регионален представител на Комисия за защита от 

дискриминация, е бил съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-2874/01.08.2019 г. 

Видно от съдържанието на същия, при проверка на състоянието на архитектурната 

достъпност, e констатирано, че обследваният обект не е достъпен за хора с увреждания. 

От представените по преписката доказателства действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка обследваният обект не е бил достъпен за хора с 

увреждания. 

Постъпило е и становище от о. Г*****, представлявана от кмета Н. Н., с вх. № 16-15-

374/15.07.2020 г., в което посочва, че за да е налице проява на дискриминация по смисъла на 

ЗЗДискр., е необходимо да са осъществени всички елементи от фактическия състав на 

приложимата специална правна норма, както от обективна, така и от субективна страна. 

Обстоятелствата за по-неблагоприятно третиране във връзка с признака на закона 

„увреждане“ следвало да обуславят неправомерен диференциран подход към отделни лица, 

като това следвало да е пряко обвързано със защитения от закона признак „увреждане“. В 

този смисъл твърди, че не е достатъчно да се констатира различно третиране на определени 

лица в конкретен случай, а е необходимо да има данни и доказателства, че това третиране е 

извършено съзнателно по някой от признаците, очертани в чл. 4 ЗЗДискр., както и да е налице 

и пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятното третиране и причината за 

него, която пък от своя страна следвало при всички случаи да се изразява в признак по чл. 4 

от Закона за защита от дискриминация. 

Твърди, че Общината няма пряко отношение към дадено засегнато лице, а освен това 

била положила усилия, за да включи в инвестиционната си програма по проект изграждането 

на Пристройка към Н. ч. „Х. Б. – “ за обособяване на санитарни възли и осигуряване на 

достъпна среда в УПИ X - за културен дом, кв. 45, гр. Г****, общ. Г*****. В тази връзка 

посочва, че е налична обяснителна записка и е направен технически проект за привеждане на 

сградата в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение 

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

включително за хората с увреждания. По този проект било предвидено по северната фасада 

на сградата да се изгради рампа за достъп с наклон 5 %. По цялата дължина на рампата бил 

предвиден метален парапет, отговарящ на нормативните изисквания за осигуряване на 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сочи, че поради липса 

на финансиране този проект не е изпълнен към момента на изготвяне на настоящото 

становище, но Общината търсела алтернативни възможности за реализацията му. 

Счита, че не са налице предпоставките на материалния закон за констатиране на 

дискриминация по смисъла на ЗЗДискр. 

Посочва, че за да се констатира наличието на дискриминация по дадения признак е 

необходимо конкретно да бъде посочено лице сравнител, поставено в по- благоприятни 

условия от лицето, което твърди че е дискриминирано. Действието на общината следвало 

съзнателно да е насочено към определено лице или категория лица. Счита, че в конкретния 

случай не може да се приеме, че е налице бездействие от страна на Общината, тъй като тя 

била направила и продължава да прави всички възможни опити процесното обстоятелство да 

бъде преодоляно, с оглед предоставянето на благоприятна среда за развитие на населението. 
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Сочи, че сравнението се приема като основен и задължителен елемент от фактическия 

състав на всеки един от двата вида дискриминация - пряка или непряка, като липсата му била 

основание да се приеме, че не е налице по-неблагоприятно третиране на лицето. 

Твърди, че по настоящия казус не се сочели конкретни факти, които да изпълняват 

съдържанието на чл. 4 ЗЗДискр. Не ставало ясно в какво точно се изразява по-различното 

положение на засегнато лице, както и дали това е приложено в по-различен аспект, по-

благоприятно за други в сравнение със засегнатото лице. За да е годно това сравнение трябва 

този признак следвало да е проявен по отношение на конкретно лице, а не за всички в 

общината. 

Признакът „увреждане“ бил указан в уведомлението без да е дефиниран, с оглед на 

което не било възможно да се доказва, че не е налице неравно третиране. 

Счита, че не било конкретизирано увредено лице по смисъла на ЗЗДискр. Посочва, че 

разпоредбата на  чл. 65 т. 2 ЗЗДискр. изисква за производството да бъде установен освен 

нарушител и засегнато лице. За да се приеме, че е налице непряка дискриминация следвало 

задължително да се докаже, че това е извършено съзнателно по някой от признаците на чл. 4 

ал. 1 ЗЗДискр., както и че е налице причинно-следствена връзка между неблагоприятното 

третиране и защитения признак. 

С оглед изложеното счита, че не е извършено нарушение. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: обяснителна 

записка по отношение на осигуряване на достъпна среда на процесната сграда - културен 

дом. 

В постъпило становище с вх. № 16-10-102/14.07.2020 г, ответната страна Народно 

читалище „Х. Б. *****“, представлявано от председателя Е. Т. посочва, че сградата на НЧ „Х. 

Б. - ******“ е общинска собственост и е предоставена за реализиране на целите и дейностите 

на читалището, предвидени в чл. 3 от Закона за народните читалища. 

Твърди, че о. Г. е кандидатствала по П. „К. Б.“ за обособяване на санитарни възли и 

осигуряване на достъпна среда до Н. ч. „Х. Б. – *****“ чрез изграждане на рампа за достъп 

на хора с увреждания. 

Добавя, че проектът не е получил одобрение и НЧ „Х. Б. – ***“ предприело мерки за 

изграждане на парапет по стъпалата пред входа на сградата, който бил поставен през месец 

декември 2019 година. 

Посочва, че за бъдещи предприети мерки от страна на О. Г. Комисията ще бъде 

своевременно уведомена. 

Проведено е едно открито заседание (о.з.) по преписката, на което внеслата доклада за 

самосезиране доц. д-р A. Д. – П. на K, редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна по преписката община Главиница, представлявана от кмета Н. Н., редовно 

призована, не се явява и не се представлява. Втората ответна страна Н. ч. „Х. Б. – ***“, 

представлявано от председателя Е.Т., редовно уведомена, не се явява и не се представлява. 

Съставът е дал ход на производството по преписката и я е докладвал. Съставът е указал на 

страните възможността за сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр., след което 

е продължил гледането на преписката по общия ред. Приет и приобщен към преписката е 

докладът-заключение, както и всички представени в хода на предварителното проучване 

доказателства. След като е счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна, 

съставът е приключил събирането на доказателства и е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законоустановения срок, като е дал на страните 14-дневен (четиринадесетдневен) срок за 

представяне на писмени бележки от ответните страни по преписката.  

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, Ad hoc заседателен състав прие за установено от фактическа и правна страна 

следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗДискр. в производството за защита от дискриминация, 

след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които 

може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да 

докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен. По настоящия казус ответните 

страни не са представили доказателства за осигурена достъпна архитектурна среда – нито в 

хода на предварителното проучване, нито в рамките на проведеното открито заседание по 
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преписката. В становището на ответната страна Н. ч. „Х. Б.– *****“ е посочено, че о.Г. е 

кандидатствала по Проект „Красива България“ за обособяване на санитарни възли и 

осигуряване на достъпна среда до Н.ч. „Х. Б. – ****“ чрез изграждане на рампа за достъп на 

хора с увреждания, но проектът не е получил одобрение и НЧ „Х. Б. – ****“ предприело 

мерки за изграждане на парапет по стъпалата пред входа на сградата, който бил поставен 

през месец декември 2019 година. Същевременно по преписката не са постъпили 

доказателства относно твърдението им за осигурена достъпност. От друга страна 

представената от ответната страна о. Г., представлявана от кмета Н. Н., обяснителна записка 

относно технически проект за осигуряване на достъпна архитектурна среда на процесния 

обект не е придружена с доказателства (снимков материал), от които да е видно, че такава е 

осигурена. 
С оглед липсата на доказателства за осигурена достъпна архитектурна среда, 

отговаряща на нормативните изисквания до обект: Н. ч. „Х. Б. – ****“, находящ се на адрес: 

гр. Г****, ул. „В*****“ № ***, съставът по настоящата преписка счита, че ответните страни 

не са изпълнили задължението си за осигуряване на достъпна архитектурна среда до 

процесния обект.  

Въз основа на гореизложеното се налага изводът за извършено евентуално нарушение 

на ЗЗДискр. от ответната страна по признак „увреждане”, с оглед на което счита за 

необходимо да постанови преустановяването му до установяване на положение на равно 

третиране, както и да наложи предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки. 

Предвид липсата на доказателства по преписката за осигурена достъпност до процесния 

обект съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение не са 

предприето мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп за хора в неравностойно положение 

до обект: Народно читалище „Х. Б. – ***“, находящ се на адрес: гр. Г., ул. „В.“ № ***. 

От така изложеното се налага изводът, че поради липсата на доказателства за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда, отговаряща на нормативните изисквания до и 

в обект: Н. ч. „Х. Б. – ****“, находящ се на адрес: гр. Г*****, ул. „В****“ №***, ответните 

страни не са отстранили допуснатото към момента на първоначалната проверка нарушение, 

по смисъла на чл. 5, във вр. с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 ЗЗДискр., въз 

основа на признак „увреждане”, отразено в Констативен протокол с вх. № 12-11-

2874/01.08.2019 г. 

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). 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 47, вр. с чл. 64, чл. 65, чл. 66, чл. 81 и чл. 

82 ЗЗДискр., вр. с чл. 9 ЗЗДискр., Ad hoc заседателен състав на Комисия за защита от 

дискриминация  

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

 

УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност ответната страна Община 

Главиница, представлявана от кмета Неждет Ниази, с адрес: гр. Главиница, общ. Главиница, 

обл. Силистра, ул. „Витоша“ № 44 е поддържала и продължава да поддържа архитектурна 

среда, затрудняваща достъпа на лица с увреждания до обект: Народно читалище „Христо 

Ботев – 1940“, находящ се на адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 43, извършвайки по този 
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начин дискриминация по смисъла на чл. 5, вр. с чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. по признак „увреждане” 

и нарушавайки разпоредбите на антидискриминационното законодателство.   

УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност ответната страна Н. ч. „Х. Б. 

“, представлявано от председателя Е. Т., с адрес: гр. Г****, общ. Г****, обл. С****, ул. 

„В***“ № *** е поддържала и продължава да поддържа архитектурна среда, затрудняваща 

достъпа на лица с увреждания до обект: Н. ч. „Х. Б. – ****“, находящ се на адрес: гр. Г*****, 

ул. „В******“ № ***, извършвайки по този начин дискриминация по смисъла на чл. 5, вр. с 

чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. по признак „увреждане” и нарушавайки разпоредбите на 

антидискриминационното законодателство.   

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

Г., представлявана от к. Н. Н., с адрес: гр. Г*****, общ. Г*****, обл. С*****, ул. „В*****“ 

№**, 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 Българска народна банка, с банков 

идентификационен код BNBGBGSD и IBAN:BG85BNBG96613000118401. 

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

ч „Х. Б. ***“, представлявано от председателя Е.Т., с адрес: гр. Г****, общ. Г****, обл. 

С*****, ул. „В****“ № **, 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 Българска народна банка, 

с банков идентификационен код BNBGBGSD и IBAN:BG85BNBG96613000118401. 

ПРЕДПИСВА, на основание чл. 47, т. 4 ЗЗДискр., на ответната страна О***** Г******, 

представлявана от кмета Н. Н., с адрес: гр. Г*****, общ. Г*****, обл. С*******, ул. „В*****“ 

№ ** в 3-месечен (тримесечен) срок от постановяване на настоящото решение, да 

предприеме необходимите действия за изграждане на достъпна архитектурна среда до обект: 

Н. ч. „Х. Б. – ****“, находящ се на адрес: гр. Г., ул. „В****“ № **.  

ПРЕДПИСВА, на основание чл. 47, т. 4 ЗЗДискр., на ответната страна Н.ч. „Х. Б. **“, 

представлявано от председателя Е.Т., с адрес: гр. Г***, общ. Г*****, обл. С***, ул. „В****“ 

№ **, в 3-месечен (тримесечен) срок от постановяване на настоящото решение, да 

предприеме необходимите действия за изграждане на достъпна архитектурна среда до обект: 

Н. ч. „Х. Б. – ****“, находящ се на адрес: гр. Г., ул. „В.“ № **.  

В 1-месечен (едномесечен) срок получаване на настоящото решение, в изпълнение на 

чл. 67, ал. 2 ЗЗДискр., ответните страни О. Г., представлявана от к. Н.Н., с адрес: гр. Г******, 

общ. Г***** обл. С*****, ул. „В****“ № ** и Н. ч. „Х. Б. ***“, представлявано от 

председателя Е. Т., с адрес: гр. Г., о. Г., обл. С***, ул. „В*****“ №  са длъжни да уведомят 

писмено Комисия за защита от дискриминация за предприетите мерки по изпълнение на така 

дадените задължителни предписания. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                       Наско Атанасов 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            Златина Дукова 

 

                 ……………………….... 

                                                             Петър Кичашки 
 

 


