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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 173 
 

 

гр. София, 04.02.2021г. 

 

 

 

         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен  състав, 

определен по реда на чл.48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове:                                                                          

                                                                                                   Председател:  Златина Дукова 

                                                                                                      Докладчик:  Петър Кичашки 

                                                                                                                Член:  Владимира Стоименова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  Петър Кичашки преписка №165 по описа на 

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

следното: 

 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №384/07.05.2020г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на доклад с вх. №12-11-

1012/06.03.2020г., изготвен от Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от 

дискриминация, във връзка с чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. и във връзка с чл.53 от ЗХУ, в рамките на 

кампания „Достъпна България“ относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: 

***, Регионална дирекция – Б., ***гр. Ц., с адрес: гр. Ц., . 

Предвид изложените констатирани обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

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

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

признак „увреждане“ и въз основа на Заповед №37/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №165/2020г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен състав.  

 

На 19.06.2019г., на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), 

във връзка с чл.53 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и във връзка със Заповед 

№24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България“ е 

съставен Констативен протокол с вх. №12-11-2831/26.07.2019г., по описа на КЗД, за обект – ***, 

Регионална дирекция – Б., ***гр. Ц., с адрес: гр. Ц., . 

Поради това доц. Джумалиева 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 т.8 от ДР на ЗЗДискр. 

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

Правилата за производство пред Комисия за защита от дискриминация, председателят на КЗД 
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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 т.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. 

 

Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., хода на което по случая е 

изискана информация и становища от ***, от Министерство на правосъдието и от регионалния 

представител на КЗД за Област Б..  

 

В писмено становище вх. №11-00-190/23.07.2020г. и с вх. №11-00-198/24.07.2020г. от ***се 

сочи, че сградата се намира на партера в сградата. От тротоара до площадката пред входната 

врата има едно стъпало. От площадката до салона за обслужване има още едно стъпало. Входа е 

недостъпен за хора с нарушена мобилност, ползващи инвалидни колички. Липсват разумно 

скосяване, парапети". 

Посочва се, че във връзка с направените констатации, следва да се има предвид, че 

описаният обект, а именно сградата, находяща се в гр. Ц., , е държавна собственост, по аргумент 

на чл.14 от Закона за държавната собственост. Стопанисването на помещенията е предоставено 

на административния ръководител на Районен съд - Ц., видно от т.2 от Заповед ЛC-04-

1383/06.10.2015г., опис на Министерство на правосъдието. Помещението, ползвано от *** (АВ), 

не е предоставено за управление на АВ и не се води в баланса на дълготрайните материални 

активи. 

В становищата се посочва, че с оглед нуждите на *** за ***- гр. Ц. е предоставено 

Помещение № 6 в процесната сграда, на етаж - партер. На основание решение на ВСС и 

Министерство на правосъдието е сключен споразумителен протокол от 12.10.2006 г., между на с 

Районен съд Ц. и *** за заплащане от страна на *** разходи за консумативи, електроенергия и 

вода, който приложено представям. Съгласно чл. 53, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за хората с 

увреждания: „Централните и териториалните органи на изпълнителната власт предприемат 

мерки за: 1. привеждане на предоставената им за управление държавна собственост (елементите 

на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията) в съответствие с 

правилата, нормите и нормативите, определени с наредбата по ал. 3 като ежегодно разработват 

програми с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение; 2. 

съобразяването с всички изисквания за достъпност за хора с увреждания по отношение на 

предоставената им за управление собственост относно елементите на достъпната среда в 

урбанизираната територия, сградите и съоръженията по ал. 2, т. 1 и 2.“ 

Сочи се, че видно от посоченото, от страна на *** не е налице неизпълнение на чл. 53 от 

Закона за хората с увреждания, тъй като ползваното от *** помещение в гр. Ц., не е предоставено 

за управление на***, не е заведено в баланса на дълготрайните материални активи на***, поради 

което Агенцията няма възможност да извършва ремонти и/или преустройства в ползваното от 

нея помещение, което е изцяло в компетентността на собственика на цитирания обект. Посочва 

се още, че видно от представената заповед и споразумителен протокол на *** е предоставено 

единствено помещение, намиращо се в административната сграда на Районен съд Ц., а именно: 

помещение на етаж: партер с площ от 21 кв. м. В този смисъл на *** не са предоставени, дори за 

ползване, никакви прилежащи помещения и общи части на сградата. 

От *** считат, че не е осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена и 

поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по смисъла на § 1, т. 1, 7 и 8 

от ДЗ на Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.), във връзка с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр. по признак увреждане. 

Твърди се, че *** ще предприеме съвместни действия с Районен съд - Ц., с които да се 

осигури достъп за хора с нарушена мобилност, изразяващи се в изграждане на необходимата 

среда, а именно: укрепване, изграждане, скосяване под определен наклон, поставяне на прагове и 

др. 
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Въз основа на гореизложеното, от *** молят КЗД да прекрати преписка №165/2020, опис на 

КЗД или евентуално да постанови решение, в което да се посочи, че *** не нарушава 

разпоредбите на Закона за защита от дискриминацията. 

Постъпило е допълнително становище с вх. №11-00-258/12.10.2020г., в което от ***се 

посочва, че с оглед нуждите на *** - Ц. е предоставено едно единствено - Помещение (№ 6) в 

сградата, находяща се гр. Ц.. Описаният по-горе обект не е собственост на ***, не й е 

предоставено за управление, не се води в баланса на дълготрайните материални активи, поради 

което Агенцията няма възможност да извършва ремонти и/или преустройства в ползваното от 

нея помещение, което е изцяло в компетентността на собственика на цитирания обект. Сочи се, 

че стопанисването на помещенията в сградата е предоставено на административния ръководител 

на Районен съд - Ц., видно от т.2 от Заповед ЛC-04-1383/06.10.2015г., опис на Министерство на 

правосъдието. 

С решение на ВСС и Министерство на правосъдието е сключен споразумителен протокол 

от 12.10.2006 г., между Районен съд - Ц. и ***, с който агенцията се задължава единствено да 

заплаща разходите за консумативи, електроенергия и вода. От ответната страна поддържат, 

изцяло доводите, изложени в становище №07-00-48/22.07.2020 г. по Преписка № 165/2020 г. на 

Комисия за защита от дискриминацията, че от страна на *** не е осъществено по-

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

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

от ЗЗДискр. по признак увреждане. 

Твърди се, че с цел да се осигури достъп на хората с нарушена мобилност до сградата, в 

която се намира помещение на ***- Ц.. *** решила да закупи алуминиева телескопична рампа за 

инвалидни колички, която е универсална и подходяща за бързо и лесно осигуряване на достъпна 

среда за хората с увреждания, клиенти на агенцията.  

Въз основа на гореизложеното, от ***молят КЗД да прекрати по отношение на ***. 

преписка № 165/2020. или евентуално да постанови решение, в което да посочи, че *** не 

нарушава разпоредбите на Закона за защита от дискриминацията. 

С писмо вх. №11-00-287/02.11.2020г. от ***предоставят допълнителен снимков материал, 

от който по безспорен начин да се установи, че на хората с увреждания е осигурена достъпна 

среда до *** – Ц.. 

 

В докладна записка вх. №12-11-4174/04.11.2020г. регионалният представител на КЗД за 

Област Б. сочи, че ***– Ц. е закупила мобилна рампа с разумна дължина, която обхваща двете 

стъпала – от тротоара до площадката на входната врата и от площадката до салона за 

обслужване. Посочва се, че при необходимост се изнася и се поставя. Има налична инструкция за 

употреба и персоналът е обучен да борави с нея. Регионалният представител на КЗД заявява, че 

обектът е достъпен за хора с нарушена мобилност. 

 

С оглед представените в хода на проучването доказателства, настоящият състав прецени, че 

в конкретния случай ответната страна *** е изградила и поддържа архитектурна достъпна среда 

за лица с увреждания и намалена подвижност до обект: ***, Регионална дирекция – Б., ***гр. Ц., 

с адрес: гр. Ц., . От снимковия материал предоставен и от ответната страна и от регионалния 

представител, безспорно установено от състава е, че действително лицата с увреждания могат да 

посетят обекта посредством закупената мобилна рампа, която при необходимост се поставя на 

обекта. От събраните по преписката доказателства вкл. снимков материал, заседаващият състав 

установи, че ответната страна ***  макар да е осигурила самостоятелен и безпрепятствен достъп 

до обекта за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, то не е обозначила със 

стикер/указателна табела, че обектът е достъпен за хора с увреждания.  

 

С оглед гореизложеното, Ad Hoc заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация,  
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Р Е Ш И: 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че ответната страна ***, е предприела необходимите действия и мерки 

за осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: ***, Регионална дирекция – Б., ***гр. 

Ц., с адрес: гр. Ц., . 

 

II. На основание чл.47, т.6 ЗЗДискр., ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна ***, да 

постави стикер/указателна табела за наличието на достъпна архитектурна среда за лица с 

намалена подвижност или с увреждания до обект: ***, Регионална дирекция – Б., ***гр. Ц., с 

адрес: гр. Ц., . 

 

III. НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на ответната страна ***, по преписка 

№165/2020г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с вх. №12-11-1012/06.03.2020г. 

изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева.  

 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          Златина Дукова 

 

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

Петър Кичашки 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

Владимира Стоименова 

 


