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РЕШЕНИЕ 

№ 127 

гр. София,02.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. А. 

                                                                ДОКЛАДЧИК: Б. Х. 

                                                                              ЧЛЕН: С. Й. 

 

разгледа докладваната от Баки Хюсеинов преписка № 396 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 396/2020 г. е образувано с Разпореждане №  

616/12.05.2020 г., издадено от председателя на КЗД по повод доклад с вх. № 12-11-

1152/09.03.2020 г., изготвен от А. Д. – п. на К., в рамките на кампания „Достъпна 

България“, относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: Т. 

данъчна дирекция, находящ се на адрес: гр. П, ул. „Ч.“ № 3. 

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

ЗЗДискр. по признак „увреждане", образуваната преписка № 396/2020 г. е разпределена 

за разглеждане на ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А.   Д. – п.на К, със служебен адрес: гр. С******, бул. „Д. Ц." № ****,  в 

качеството на страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 

от ЗЗДискр. 

2. Н. а. за приходите, п. от Г Д. – изпълнителен директор, с адрес: гр. София 1000, 

бул. „К**** А******* Д*****“ № ****, в качеството на ответна страна. 

         II. Оплаквания в инициативния документ. 

        Доклад с вх. № 12-11-1152/09.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д. 

– председател на КЗД, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЗДискр. във връзка. с чл. 53 от Закона 

за хората с увреждания и във вр. със Заповед № 24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, 

в рамките на кампания „Достъпна България" относно изградена и поддържана 

недостъпна архитектурна среда, е съставен въз основа на Констативен протокол с вх. № 

12-11-2419/27.06.2019 г. по описа на КЗД, за обект: Териториална данъчна дирекция, 

находящ се на адрес: гр. П******, ул. „Ч******“ № *. Изложени са 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 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 
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         Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-2419/27.06.2019 г. по описа на 

КЗД.  

         III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

         1. Постъпило е становище с вх. № 16-14-31/01.10.2020 г. по описа на КЗД от В***** 

Н**** – директор на ТД на НАП П***********, в което се посочва, че Т. д. на А а за 

приходите не е юридическо лице, а само структура на Националната агенция за 

приходите (НАП). Съгласно чл.2 от Закона за Н. а за п. ю лице е самата агенция. В този 

смисъл и във вр. с чл.2 и чл.3 от З за Н. а. за п. счита, че Т. д.на НАП П****** не може да 

бъде самостоятелна страна пред Комисията за защита от дискриминацията. 

        Сочи, че не е налице по-неблагоприятно третиране съгласно §1, т.7 и т.8 от ДР на 

ЗЗДискр., вр. с чл.4, ал.1, вр. чл.5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

       Твърди, че основанието за ползване на горепосоченият обект е Заповед на МФ - 

390/14.04.2006 г. на министъра на финансите. Съгласно същата е предоставен 

безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите, недвижим имот, 

публична държавна собственост, находящ се в гр. П****, на ул. „Ч******" № *** /описан 

в т.2 от заповедта/ за нуждите на Т. д.на НАП П*****. 

        Посочва, че административната сграда на Т на Н. П******, в която е ситуирана 

функция „Обслужване", се намира на друг адрес: гр. П*****, ул. С****** №**** и 

същата е пригодена съгласно правилата и нормативните изисквания да бъде достъпна и е 

еднакво достъпна за клиентите на администрацията, включително и за тези с увреждания. 

       Сочи, че в административната сграда, описана в Констативен протокол от 04.06.2019 

г. на ул. Ч***** №**** са обособени и се ползват работни помещения само от служители 

на дирекция „Контрол" при ТД на Н. П*******. Същите извършват контролни действия 

/ревизии и проверки, дистанционно по електронен път или на място на адреси на 

ревизираните или проверявани обекти/ на данъчно задължени лица. В тази сграда не се 

предоставят административни услуги. Всички услуги на ТД на НАП П*****, като 

подаване и прием на декларации, заявления, искания за издаване на различни 

удостоверения, услуги свързани със здравен статус на физически лица, подаване на 

възражения, жалби и др. са съсредоточени в административната сграда на ТД на НАП 

Пловдив на адрес: гр. П*****, ул. С***** № *****. Периодично до всички медии 

/печатни и електронни/ се изпраща информация до клиентите на НАП/граждани, 

юридически и физически лица/, че административните услуги се предоставят на 

горецитирания адрес. На страницата на НАП в Интернет за контакти и въпроси от страна 

на клиенти е посочен само адрес: гр. П*******, ул. С № **** и телефони на служители с 

месторабота в същата сграда. Въпреки това, се твърди, че към датата на депозиране на 

становището, на входа на административната сграда на ул. „Ч*****" № **** е поставено 

и се използва подвижно съоръжение /рампа/, осигуряващо безпрепятствен достъп и на 

лица с увреждания. Сочи се, че предстои и изграждане на бетонно съоръжение за 

гарантиране на безпрепятствен достъп на лица с увреждания.  

        Заявява, че Н. а. за приходите полага и ще полага още по-големи усилия за 

изграждане на архитектурна среда за осигуряване и гарантиране на равен достъп до 

всички административни услуги от всички лица и за осигуряване на достъпност до всички 

сгради на агенцията, независимо дали в тях се извършват или не административни услуги. 

        Прилага Акт № 9167 за публична държавна собственост, съставен на 30.05.2016 г., 

утвърден от областния управител на A П. и Заповед №ЗМФ -390 от 14.04.2006 г. на 

министъра на финансите. 

          2. Постъпило е становище с вх. № 16-14-40/02.11.2020 г. по описа на КЗД от Г.Д. – 

изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, в което се посочва, че от 

страна на Н не е извършено нарушението по чл. 5, предложение последно от ЗЗДискр., за 

което е съставен Констативен протокол за извършена проверка в рамките на кампания 

„Достъпна България" вх. № 12-11-2419 от 27.06.2019 г. в КЗД.  
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         Сочи, че НАП е специализиран държавен орган, създаден със Закон за 

Националната агенция за приходите (ЗНАП) към министъра на финансите за 

осъществяване дейностите, свързани с установяване, обезпечаване и събиране на 

публични и определени със закон частни държавни вземания. Осъществяването на 

вменените й със закон функции и правомощия обуславя, от своя страна, необходимостта 

от обезпечаване на дейността й с подходящ сграден фонд, съобразен със спецификите на 

дейността, който едновременно с това да позволява и качествено административно 

обслужване на гражданите - клиенти на предоставяните от Н. услуги. 

         Твърди се, че обезпечаване на дейността си с необходимия сграден фонд, 

приходната агенция осигурява преимуществено посредством предоставяне на Н,., по реда 

на Закона за държавната собственост, правото на управление върху недвижими имоти - 

държавна собственост. Същото е в зависимост от наличните свободни имоти - държавна 

собственост, като често дейността на Н. е разпръсната в различни административни 

сгради, ползвани съвместно с множество ведомства и/или частни физически и 

юридически лица. 

          Изложени са факти, идентични с тези в становище с вх. № 16-14-31/01.10.2020 г. по 

описа на КЗД на В.Н. – директор на ТД на Н.П. 

          Сочи се, че към датата на подаване на становището, на входа на административната 

сграда на ул. „Ч." № ** е изградено бетонно съоръжение за гарантиране на 

безпрепятствен достъп на лица с увреждания, с което в обекта е осигурена достъпна 

архитектурна среда. 

          Предвид гореизложеното, формулира искане КЗД да извърши  повторна проверка в 

обекта и да прекрати преписка № 396/2019 г. по описа на КЗД за 2020 г. 

          Прилага Заповед № ЗМФ - 390/14.04.2006 г. на министъра на финансите и снимков 

материал (3 бр.) 

          На 21.10.2020 г. при извършена повторна проверка на процесния обект от страна на 

регионален представител на КЗД е констатирано I наличието на работеща система за 

сигнализиране - разположен на входа на обекта звънец и стикер с международния символ 

за хора с увреждания. Налице е изградено бетонно съоръжение, осигуряващо 

безпрепятствен достъп до сградата.  

          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, настоящият заседателен състав прие за 

установено от фактическа и правна страна следното: 

           На 04.06.2019 г. обект: Териториална данъчна дирекция, находящ се на адрес: гр. 

П****, ул. „Ч*“ № *, е бил посетен от регионален представител на КЗД, който в рамките 

на извършена проверка за достъпност е издал констативен протокол II . Видно от 

съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на архитектурна достъпност, в 

присъствието на един свидетел – А. И. И., регионалният представител е констатирал 

следното: „Обектът се състои от няколко помещения. На входа има праг, който 

представлява пречка за хора с увреждания“ /цитат/.  

           За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, 

че видно от становище с вх. № 16-14-40/02.11.2020 г. по описа на КЗД на Г.Д. – 

изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и Констативен протокол 

към Докладна записка с вх.№ 12-11-3959/27.10.2020 г. по описа на КЗД от извършена 

повторна проверка, ответната страна е изградила на обект гр. П*****, ул. „Ч“ № *, 

бетонно съоръжение, осигуряващо достъпност, както и работеща система за 

сигнализиране - разположен на входа на обекта звънец и стикер с международния символ 

за хора с увреждания. 

                                            
I Констативен протокол към Докладна записка с вх.№ 12-11-3959/27.10.2020 г. по описа на КЗД 
II Констативен протокол с вх.№ 12-11-2419/27.06.2019 г. по описа на КЗД 
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          От така изложеното се налага изводът, че с осигуряването на свободен достъп до 

обект: Териториална данъчна дирекция, находящ се на адрес: гр. П****, ул. „Ч*****“ № 

*, на лица с двигателни увреждания, ответната страна е отстранила допуснатото към 

момента на проверката нарушение, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от ЗЗДискр.  
         Воден от гореизложеното, разглеждащият състав счита, че следва на основание чл. 

27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. да прекрати производството по 

преписка №  396/2020 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с 

оглед представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до 

процесния обект и предвид това не намира основание за налагане на санкция, ad hoc 

заседателен състав на КЗД 

 
Р Е Ш И :  

 

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна Н.а за п., предтавлявана от Г. Д. – 

изпълнителен директор, е предприела необходимите действия и мерки за осигуряване 

изграждането на достъпна архитектурна среда до обект: Териториална данъчна дирекция, 

находящ се на адрес: гр. П., ул. „Ч“ № *. 

 

II. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от 

ЗЗДискр., производството но преписка № 396/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1152/09.03.2020 г., изготвен от А. Д. - п 

н К. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

 
          Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

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

АПК. 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………. 

   Н. А. 
 
 
   …………………………. 
   Б. Х. 

 

                                 …………………………. 

                                 С. Й. 

 

 

 

 


