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РЕШЕНИЕ 

№ 153 

гр. С., 02.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, състоящ се от следните членове: 

 
                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимира Стоименова 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: Орлин КолевI 

                                                                                                 Златина Дукова 

                                                                                                 Петър Кичашки 

                                                                                                 Наско АтанасовII 

                                                                                       

на свое заседание разгледа докладваната от Орлин Колев преписка № 65 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид 

следното:  

         Производството по преписка № 65/2019 г. е образувано с Разпореждане № 

235/11.03.2019 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз 

основа на жалба с вх. № 44- 00-664/27.02.2019 г. по описа на КЗД, подадена от 

И.М.П.срещу С., представлявана от кмета Й.Ф.. 

         С оглед изложени в жалбата 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 признаци „увреждане" и „възраст", преписката е разпределена за 

разглеждане на Петчленен разширен заседателен състав. 

Жалбата отговаря 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 На основание Заповед № 12-11-4335 от 17.11.2020 г., подписана от Ана Джумалиева – председател на 

Комисията за защита от дискриминация,  Орлин Колев замества София Йовчева като докладчик на 

състава по пр. 65/2019 г. в открито заседание на 18.11.2020 г., в което преписката е обявена за решаване. 
II На основание Заповед № 12-11-4385 от 18.11.2020 г., подписана от Ана Джумалиева – председател на 

Комисията за защита от дискриминация, Наско Атанасов замества Баки Хюсеинов като член на състава 

по пр. 65/2019 г. в открито заседание на 18.11.2020 г., в което преписката е обявена за решаване. 
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I. Надлежни страни по преписката са: 

1. И.М.П., с адрес: гр. С., в качеството на жалбоподател. 

2. С., представлявана от кмета Й.Ф., чрез М.А. - кмет на С. - Район „***", със 

служебен адрес: гр. С., в качеството на ответна страна. 

3. ***, представлявана от В.А.Д. – главен изпълнителен директор, с адрес: гр. С., 

в качеството на заинтересована страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

Постъпила е жалба с вх. № 44-00-664/27.02.2019 г., в която жалбоподателят И.П. 

основава претенцията си за дискриминация на обстоятелства за осъществено по- 

неблагоприятно третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, 

недостъпна за хора с увреждания по смисъла 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 признаци „увреждане" и „възраст“. 

        Жалбоподателят посочва, че е установил и изпитал затруднение, докато е 

изкачвал „38 стъпала" до деловодството на ***, находяща се на адрес: гр. С.  

Формулира искане Комисията за защита от дискриминацията да установи 

наличието на нарушени права по чл. 5 от ЗЗДискр., да постанови преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложи 

предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки. 

 С допълнение към жалба с вх. № 44-00-3476/04.11.2019 г. по описа на КЗД 

жалбоподателят сочи увредено ахилесово сухожилие. 

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

          С писмо с изх. № 16-15-258/03.05.2019 г. по описа на КЗД е изискана 

информация и становище от С.. В отговор са постъпили становище с вх. № 16-15-

380/13.06.2019 г. и становище с вх. № с вх. №16-15-361/17.06.2019 г. от М.А., кмет на 

С. - Район „***", с което е съобщено следното:  

          1. Сочи се, че в техническия архив на район *** не се съхраняват одобрени от 

районната администрация строителни книжа, по които е построена сградата на адрес 

гр. С. Няма документация за следващи преустройства и ремонти на притежаваната от 

СО-СОАГТИ собственост на първи етаж в сградата на пл. „***" № 6 - самостоятелен 

обект с идентификатор 68134.101.112.2.3. Такава документация може да се съхранява 

в техническия архив на Направление „Архитектура и градоустройство" (НАГ), на гр. 

С. 

          2. Хотелската сграда на ъгъла на ул. „***" и пл. „***"  притежава статут на 

единична недвижима културна ценност (НКЦ) с категория „местно" значение. 

Сградата, дело на арх. Овчаров, носи белезите на модернизма и изгражда 

монументален обем, който е елемент на групова недвижима културна ценност - „Зона 

на исторически развилия се обществен градски център /А-1/", Група 9. Относно 

промяна на интериора на сградата НКЦ, с приоритет са изискванията на Закона за 

културното наследство (ЗКН), а не изискванията на ЗУТ и Наредбата за достъпна 

среда. 

           3. Относно собствеността: 

           Сочи се, че собственик на първи етаж от сградата на пл. „***"  е С.. С Решение 

№ 9 по Протокол № 17/03.05.1993г. на С*** първият етаж е предоставен на ***за 

ползване и управление. Собственик на трети, четвърти и пети етаж от сградата е „*** 

" АД, съгласно Решение № 506/02.10.2012г. на С*** за включване на посочените 

обекти като апортна вноска в капитала на „***" АД. 

          Приложени са следните доказателства: Копие от Преписка №РСЦ17-ДИ04-13 от 

23.01.2017, извадка от цифровия модел и оригинал на Преписка №РСЦ19-ВК08-1136 

от 16.05.2018. 

          2. Получено е становище с вх. № 11-00-212/27.08.2019 г. от ***, представлявана 

от главния изпълнителен директор В.А.Д., в което е посочено, че  се помещава на 
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първия етаж от сграда, нахождаща се на пл. „***" , който етаж е предоставен за 

ползване със Заповед № РД-47-7/03.05.1993г. на Кмета на С., след като е бил иззет от 

две държавни дружества - техни ползватели. Дружествата, от които е иззет имота, са 

оспорили, както заповедите за изземване, така и собствеността на С. върху първия 

етаж от сградата, където се помещава ***. Посочва, че на това основание са 

образувани съдебни дела. 

         Сочи, че сградата е построена през 30-те години на миналия век и се състои от 

партер, четири етажа и подпокривно пространство, т.е. сградата е стара, като по 

изложените по-горе причини не са извършвани основни ремонти. Посочва, че цялата 

сграда се ползва съвместно  с други физически и юридически лица.  

        Заинтересованата страна сочи, че поради невъзможността да бъдат отделени 

средства за ремонт на сградата, така че тя да отговаря във функционално отношение 

на предвидените нормативи за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, 

част от администрацията на *** е била преместена в офис, находящ се на ул. „***" № 

12, ет. 4. Пояснява, че същият се намира в непосредствена близост до този на пл. „***" 

№ 6 и има осигурена среда за хора с увреждания. Допълва, че всеки гражданин би 

могъл да го посети и да получи същата информация, каквато би получил от основния 

офис на ***. 

        Д. пояснява, че до настоящия момент, администрацията на *** е извършвала и 

продължава да извършва административно обслужване на граждани с увреждания, 

които нямат достъп до използвания от нея етаж, чрез обслужване на място, като 

съответните служители слизат във фоайето на сградата, което е достъпно за хора със 

специфични нужди. Допълва, че на входната врата на сградата с пряк достъп от ул. 

„***" са поставени телефони и друга информация за ***, които спомагат за 

възможността на всеки гражданин да се свърже с администрацията и да бъде 

обслужен безпроблемно. Пояснява, че този факт се потвърждава и от липсата на 

жалби или оплаквания от граждани за отказ от административно обслужване на това 

основание. 

        *** като ползвател на първия етаж от сградата, в качеството си на орган на С***, 

без собствена правосубектност и второстепенен разпоредител с бюджет, ще уведоми 

С, като собственик на етажа, за необходимостта от предвиждане на финансови 

средства в бюджета за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна среда за хора 

е увреждания в сградата на пл. „***" № 6, в случай, че цялата администрация на 

агенцията не бъде преместена изцяло на ул. „***" № 12. 

         Приложено е Заверено копие от Заповед № РД-47-7/03.05.1993 г. на кмета на С.. 

         На 21.11.2019 г. при извършена проверка за архитектурна достъпност на 

процесния обект от страна на регионалния представител на КЗД е констатираноI, че до 

сградата, в която се помещава С***, находяща се на адрес гр. С., липсва достъпна 

архитектурна среда за лица с увреждания. Регионалният представител на КЗД 

констатира наличие на над 33 стъпала до входа на агенцията, които в по-голямата си 

част са разбити, както и липса на изграден асансьор. 

          Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 

от ЗЗДискр. им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката 

материали, след което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание. 

          След връчване на уведомление за призоваване в деловодството на КЗД е 

постъпило  становище с вх. № 16-15-458/25.09.2020 г. по описа на КЗД от ***, 

представлявана от В.А.Д. – главен изпълнителен директор чрез юрк. Д., в което 

заинтересованата страна оспорва жалбата и сочи, че не е налице твърдяната от П. 

                                            
I Констативен протокол към Докладна записка с вх. № 12-11-4639/29.11.2019 г. по описа на КЗД 
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дискриминация по смисъла на § 1, т. 7 и т. 8 от ДР на Закона за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.) във вр. с чл. 4, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 5 от ЗЗДискр. по 

признаците „увреждане" и „възраст". Сочи се, че достъпът до офисите и 

административните сгради на ***, находящи се на пл. „***" № 6 и на ул. „***" № 12 

се осъществява от всички лица при равни други условия без значение от наличието на 

или липсата на някой от признаците, посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.  

        Заявява, че *** многократно е правила опити пред другите собственици за 

вземане на общо решение за ремонт на общите части в сградата - каквито са входната 

врата, фоайето и стълбите, но тъй като един подобен ремонт предполага отделянето на 

значителен финансов ресурс, съгласие към настоящия момент в тази посока не е 

постигнато. През изминалите години С. чрез *** е възлагала за собствена сметка 

частично възстановяване на стълбите и входната врата на сградата, което обаче е 

крайно недостатъчно за пълното й реновиране и подобряване на цялостния й облик. 

Към настоящия момент, *** е в контакт и преговори, както с останалите собственици 

в сградата, така и със С. за преодоляване на създалата се ситуация. 

         За да бъде в услуга на гражданите, през 2018 г. *** е поискала от принципала – 

С. да бъде предоставен за ползване втори офис, който да бъде достъпен съгласно 

законовите изисквания за достъпна среда. С решение на С*** и последващо 

сключване на договор за предоставяне право на ползване, *** от повече от две години 

ползва втори офис, а именно този на ул. „***" № 12, който се намира в непосредствена 

близост до този на пл. „***" № 6 и има осигурен безпрепятствен достъп за хора с 

увреждания. Наред с това, от 2018 г. *** използва електронна деловодна система, 

която е достъпна през интернет страницата на Агенцията и на която всяко 

заинтересовано лице може да подаде своя сигнал, запитване, искане, жалба и др. и да 

му бъде отговорено на посочен от него електронен или административен адрес в 

законния срок. Сочи се, че извън изложените до тук начини за връзка със ***, 

администрацията на Агенцията е извършвала винаги и продължава да извършва 

административно обслужване на граждани с увреждания, които нямат достъп до 

използвания от нея етаж, чрез обслужване на място. Това се осъществява като 

съответните служители слизат във фоайето на сградата, което е достъпно за хора със 

специфични нужди. На входната врата на сградата с пряк достъп от ул. „***" са 

поставени телефони и друга информация за ***, които осигуряват възможността на 

всеки гражданин да се свърже с администрацията и да бъде обслужен безпроблемно. 

        Прилага заверени копия от Правилника за дейността на ***; Устройствения 

правилник на ***; длъжностна характеристика на юрисконсулт в отдел 

„Правнонормативно обслужване, процесуално представителство и човешки ресурси" в 

***; пълномощни на юрисконсулт Г. от Кмета на С. и от Председателя на С***; жалби 

и заявления за достъп до обществена информация на И.П., които касаят дейността на 

***. 

          По преписката са проведени две открити заседания. Страните, редовно 

призовани, не се явяват и не се представляват. Разглеждащият състав е възложил на 

регионалния представител на КЗД за гр. С. извършването на повторна проверка за 

наличие на достъпна среда за хора с увреждания на посочения втори офис на ***, 

находящ се на ул. „***” № 12 в гр. С. в непосредствена близост до първия офис на пл. 

„***” № 6. По преписката е приобщена Докладна записка с вх. № 12-11-3705/13.0.2020 

г. от регионален представител с приложен Констативен протокол от извършена 

повторна проверка. Разглеждащият състав е счел преписката за изяснена от 

фактическа и правна страна и същата е обявена за решаване. На страните е 

предоставен седем дневен срок за представяне на писмени бележки. В указания срок 

такива не са постъпи в деловодството на КЗД. 
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          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, Петчленен заседателен състав прие за 

установено от фактическа и правна страна следното: 

          От обясненията на страните и приобщен по преписката Констативен протокол 

към Докладна записка с вх. № 12-11-4639/29.11.2019 г. по описа на КЗД се установява, 

че сградата, в която се помещава С***, находяща се на адрес гр. С., пл. „***" № 6 , 

ет.1, не разполага с достъпна архитектурна среда за лица с увреждания. 

         С решение на С*** и последващо сключване на договор за предоставяне право 

на ползване, *** ползва втори офис на ул. „***" № 12, който се намира в 

непосредствена близост до този на пл. „***" № 6 и разполага с осигурен 

безпрепятствен достъп за хора с увреждания. 

          Законът за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила 

от 01.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) 

регламентира създаването на условия и гаранции за: равнопоставеност на хората с 

увреждания, социалната им интеграция и упражняването на правата им, 

интегрирането им в работната среда, подкрепата на тях и техните семейства. 

         Съгласно чл. 5 от ЗХУ, областите на подкрепа за хората с увреждания са: 

здравеопазване;. образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда в 

урбанизираните територии и обществените сгради; транспорт; култура. спорт; 

личен живот; обществен и политически живот; правосъдие; други области, като 

съгласно разпоредбата на ал. 2 средствата за оказване на подкрепа за хората с 

увреждания с цел социално приобщаване включват: медицинска, професионална, 

социална, трудова и психологическа рехабилитация; образование и професионално 

обучение; услуги, подпомагащи трудовата реализация;  достъпност и разумни 

улеснения; социални услуги; финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до 

правосъдие и правна защита; осигуряване на лична мобилност с максимална степен на 

независимост;  лична помощ; универсален дизайн; други средства. Лицата с 

увреждания се нуждаят от по-специална социална грижа и интеграцията им е 

немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до сградите за обществено 

ползване, за да могат да използват свободно услугите на различни институции, като 

всички останали граждани без увреждания. 

Съгласно чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания 

(„Конвенцията“)  дискриминация по признак „увреждане" включва всякакви форми на 

дискриминация, включително отказ за предоставяне на разумни улеснения. В 

разпоредбата на чл. 9 от Конвенцията е посочено изискването за достъпност: Да 

дадат възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват 

пълноценно във всички аспекти на живота, държавите - страни по настоящата 

конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на 

равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и 

комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и 

технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за 

широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Тези мерки, 

които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и 

прегради пред достъпността, се отнасят и към:.... б) съобразяването с всички 

изисквания за достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, 

предлагащи съоръжения и услуги, отворени ши предназначени за широката публика;" 

В този смисъл българският законодател е закрепил задължението за наличие на 

„Достъпна среда" в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. Съгласно §1, т. 2 от посочения акт, 

„достъпна среда" е среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която 
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всеки човек с намалена подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и 

самостоятелно. 

         За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, 

че видно от представените писмени доказателства към становището на 

заинтересованата страна, както и при извършена проверка на обекта от страна на 

регионален представител на КЗД към 13.10.2020 г. офисът на *** на адрес: гр. С., ул. 

„***" № 12, който се намира в непосредствена близост до този на пл. „***" № 6, е 

приведен в съответствие с нормативните изисквания за достъпност. С оглед така 

изнесените факти, настоящият състав намира наличието на достъпна архитектурна 

среда за конкретния обект за безспорно установено. 

        Налице е реално създадена възможност за всички лица, включително с 

ограничена подвижност за достъп до предоставяните от *** услуги, както и не са 

налице пречки за реализирането на техните законни права. 

Разглеждащият състав счита, че следва да остави жалбата без уважение с оглед 

представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до офис на 

***, находящ се на адрес: гр. С., ул. „***" № 12. 

 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр.,  Петчленен 

заседателен състав на КЗД 

 

 
Р Е Ш И :  

 

I. УСТАНОВЯВА, че с действията си ответната страна – С., представлявана 

от кмета Й.Ф., чрез М.А. - кмет на С. - Район „***" не е осъществила дискриминация 

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 

признаци „увреждане" и „възраст". 

 

II. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44- 00-664/27.02.2019 г. по 

описа на КЗД, подадена от И.М.П.. 

 

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: …………………………….. 
   Владимира Стоименова 
 
 
           …………………………….. 
   Орлин Колев 
 
 
                               ……………………………… 
                                   Златина Дукова 
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                            …………………………….. 
                                   Петър Кичашки 
 
                                                                                                                                                                                                    
                                  …………………………….. 
                                   Наско Атанасов 

  


