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РЕШЕНИЕ  

 

№ 190 

 

гр. София, 09.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, определен със Разпореждане № 2140/29.11.2019 г. на председателя на 

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

следните членове: 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С. 

                                                                ДОКЛАДЧИК: З.Д. 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: Б.Х. 

                                                                                           П.К. 

                                                                                          О.К.                     

разгледа докладваната от   З.Д. преписка № 888 по описа на Комисия за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 2140/29.11.2019 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, по жалба с вх. № 44-00-

3665/19.11.2019 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-495/12.02.2020 г., подадени от М.А.М. 

срещу министъра на *** Д.С. във връзка с Национална програма за достъпна жилищна среда и 

лична мобилност. В жалбата са изложени оплаквания за дискриминация по признаци „възраст“ 

и „увреждане“, поради което преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен 

заседателен състав.  

І. Конституирани страни по преписката са:  

1. М.А.М., в качеството на жалбоподател, с адрес: гр. В., ***;   

  2. Министърът на *** Д.С., като ответна страна,  с адрес: гр. С. ***. 

В жалбата с вх. № 44-00-3665/19.11.2019 г. М.М. посочва, че поради градоустройствени 

промени на гр. В. през 1975 г. бил принуден от Общината да се включи и да строи апартамент 

на 4-ти етаж в жилищен блок без асансьор, тъй като самостоятелната му къща била отчуждена 

и съборена. 

Сочи, че през целия си съзнателен живот и 35 години трудов стаж, поради естеството на 

работата си, общувал с хиляди служители и колеги и изведнъж, с настъпване на възрастта и 

редица заболявания, се оказал дискриминиран и в абсолютна изолация поради невъзможността 

да преодолява стълбищната бариера. 

Твърди, че въпреки че в периметър от 500-1000 метра от неговото жилище се намират 

клубове, библиотека, читалня, аптека, магазини, той е възпрепятстван да ги посещава свободно. 
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Посочва, че в „Национална програма за достъпна жилищна среда“ , обн. ДВ, бр. 68 от 

20.08.2019 г., могат да кандидатстват сгради, в които живеят лица с увреждания, в инвалидни 

колички. Твърди, че той не е в инвалидна количка, но е с множество заболявания и трудно се 

придвижва. Сочи, че недостъпната архитектурна среда на неговото жилище задълбочава 

заболяванията му. 

Смята се за дискриминиран по признаци „възраст“ и „увреждане“ с текстовете и 

изискванията на Национална програма за достъпна жилищна среда. 

Твърди, че гореизложеното се отнася в пълна степен и за неговата съпруга, както и за още 

седем пенсионери. 

Моли, в съответствие с Национална програма за достъпна жилищна среда, да бъде 

изградено подемно съоръжение (външен асансьор), за какъвто имало техническа възможност. 

Смята, че това би спомогнало за един достоен и пълноценен живот. 

Моли, на основание чл. 50 ЗЗДискр. да бъде образувано производство и да бъде 

установено – налице ли е дискриминация по признаци „възраст“ и „увреждане“, като бъде 

постановено преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно 

третиране и бъдат наложени предвидените в закона санкции или принудителни 

административни мерки. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: Епикриза от 

21.12.2012 г.; Епикриза от 03.10.2017 г.; Епикриза от 24.12.2017 г.; Епикриза от 03.05.2018 г.; 

Амбулаторен лист от 24.09.2019 г. 

В допълнение с вх. № 44-00-495/12.02.2020 г. жалбоподателят посочва, че след 

отчуждаване на жилището му през 1974 г., намиращо се на първи жилищен етаж и в 

централната част на гр. В., с лесен достъп до обществени и социални обекти, община В. му 

предоставила право на строеж, но без избор на район, етаж и т.н. 

Посочва, че построеното от него жилище се намира в недобре урбанизиран район, който 

не се променил и след настъпилите демократични промени – район с труден за жалбоподателя 

достъп до обществени и социални обекти поради възраст и заболяване. Твърди, че стълбищната 

бариера и липсата на асансьор прави достъпът му до средата невъзможен. 

Смята се за дискриминиран по признаци „възраст“ и „увреждане“ с текстовете на 

Национална програма за достъпна жилищна среда, тъй като в същата били поставени критерии 

за кандидатстване на лица с увреждания на инвалидна количка, а лицата с увреждания и със 

заболявания, които били трудно подвижни не можели да се възползват от нея. 

Моли КЗД да установи неравно третиране на жалбоподателя с текстовете на Национална 

програма за достъпна жилищна среда и да даде задължителни предписания на министъра на 

*** за промяна на дискриминационните текстове в нея.  

По преписката е проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода 

на което становища, документи и информация по случая са изискани от ответните 

страни. 

В постъпилото становище с вх. №б90-15-36/20.03.2020 г. ответната страна посочва, че 

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата) е 

утвърдена в изпълнение на чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), във връзка с 

чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Сочи, че 

основната цел на Програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради 

и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за 

тяхното социално приобщаване, като се отчитат специфичните им потребности. 

Посочва, че в чл. 56, ал. 1 от Закон за хората с увреждания е регламентирано, че 

физическите и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и 
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съоръжения, може да бъдат финансирани за дейности за изграждане на достъпна среда за хора 

с увреждания по национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Добавя, 

че съгласно чл. 50 от ППЗХУ, за финансиране по Програмата могат да кандидатстват: хора с 

увреждания, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения; юридически 

лица, учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с увреждане, 

собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения. 

Посочва, че в тази връзка и на основание чл. 6, ал. 1 от Програмата, за финансиране по 

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда" може да кандидатства: 

1. собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се 

придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с 

трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид 

и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес 

- адреса на същата индивидуална жилищна сграда; 

2. юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на 

етажната собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в 

режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна 

количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се 

придвижва с инвалидна количка и/или дете е определени вид и степен на увреждане, 

което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес - адреса на същото 

жилище. 

Твърди, че е видно, че целевата група по Програмата обхваща приоритетно лицата с 

трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, тъй като годишният ресурс от 

2 млн. лева е твърде ограничен за двата компонента на Програмата (Компонент 1 „Достъпна 

жилищна среда" и Компонент 2 „Лична мобилност"). Уточнява, че от общо постъпили през 

миналата година 62 проектни предложения, свързани с лица в инвалидни колички, са 

реализирани 41 бр., в т.ч. 37 по Компонент 1 и 4 бр. по Компонент 2. 

Посочва, че необходимостта от създаване на достъпна среда на територията на цялата 

страна е очевидна за всеки, тъй като старият сграден фонд е значително по-голям от изградения 

след 2003 г., когато първоначално се регламентират изискванията при проектирането, 

изпълнението и поддържането на строежите за осигуряване на достъпна архитектурна среда за 

цялото население, отчитайки и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. 

на хората с увреждания. Сочи, че тези изисквания са заложени най-напред в Наредба № 6 за 

изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, действала от 16.01.2004 г. до 

14.07.2009 г., след което - в последващата Наредба № 4/2009 г. за проектиране, изпълнение и 

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

включително за хората с увреждания (в сила от 14.07.2009 г.). В тази връзка, добавя, че липсата 

на достъпна среда в преобладаващите по-стари жилищни сгради създава и голям брой 

потенциално допустими кандидати, а финансовият ресурс от 2 млн. лева е недостатъчен за 

удовлетворяване на всички техни нужди, поради което целевата група по Програмата включва 

само най-нуждаещите се - хората в инвалидни колички, защото тяхното придвижване без чужда 

помощ е невъзможно. Уточнява, че кандидатстването и по двата компонента на Програмата е 

на конкурентен/ състезателен принцип, тъй като, поради недостатъчните средства, не могат да 

се реализират всички постъпили проектни предложения от хората в инвалидни колички.   

Отбелязва, че съгласно чл. 7, ал. 1, т. 14 от Закона за защита от дискриминация 

специалните мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение на основата на 

признаците по чл. 4, ал. 1, с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези 

мерки са необходими, не представлява дискриминация. 
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С оглед на гореизложеното счита за неоснователни и недоказани оплакванията за 

осъществена дискриминация по признаците „възраст" и „увреждане" чрез Националната 

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

По преписката е проведено едно открито заседания (о.з.), на което жалбоподателят М.М., 

редовно призован, не се явява и не се представлява. Ответната страна - министърът на *** Д.С., 

редовно призован; представлява се от юрисконсулт И.Ш., с пълномощно по преписката. 

Съставът е приканил страните към сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр., но 

поради липса на воля за сключване на такова, е продължил гледането на преписката пообщия 

ред. Приет и приобщен по преписката е докладът-заключение, както и представените писмени 

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

е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като е дал на страните 10-

дневен срок за представяне на писмени бележки. 

Съставът, след като прецени поотделно и в своята съвкупност събраните по преписката 

доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

Жалбата е допустима, но по същество неоснователна.  

Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от Закон за хората с увреждания физическите и 

юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, може 

да бъдат финансирани за дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания по 

национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Съгласно чл. 50 от 

ППЗХУ, за финансиране по Програмата могат да кандидатстват: хора с увреждания, 

собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения; юридически лица, 

учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с увреждане, 

собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения. 

Законовата нормативна уредба лимитативно определя лицата, които могат да 

кандидатстват по програма „Достъпна България“. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Програмата тези лица 

са: 

- собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се 

придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно 

увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на 

увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес - адреса на същата 

индивидуална жилищна сграда; 

- юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна 

собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието 

семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка 

и/или дете е определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка 

и е с постоянен адрес - адреса на същото жилище. 

Жалбоподателят, М.М., макар и да е възрастен човек и лице, което твърди, че има 

определени увреждания, не попада в нито една от посочените хипотези, т.е. – той не е лице с 

трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка; такова лице не е и член на неговото 

семейство. 

Настоящият състав счита за основателно застъпеното от ответната страна виждане, 

съгласно което целевата група по Програмата обхваща приоритетно лицата с трайни 

увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, тъй като годишният ресурс от 2 млн. 

лева е ограничен за двата компонента на Програмата (Компонент 1 „Достъпна жилищна среда" 

и Компонент 2 „Лична мобилност"). Съставът счита за основателно твърдението на ответната 

страна по преписката, съгласно което целевата група по Програмата обхваща приоритетно 
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лицата с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички поради ограничения 

годишен ресурс в размер на 2 млн. лева, заложен по Програмата. Жалбоподателят М.М., макар 

и да е възрастен човек и лице с увреждания, не попада приоритетно заложената по Програма 

целева група на лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, поради което 

не може да се приеме, че спрямо него е осъществена и дискриминация по признаци „възраст“ 

и „увреждане“. 

Възраженията на ответната страна за липсата на осъществена спямо жалбоподателя  

дискриминация по признаци „възраст“ и „увреждане“ се подкрепят от представените по 

настоящата преписка доказателства.  

Твърденията на жалбоподателя за осъществена спрямо него дискриминация по признаци 

„възраст“ и „увреждане“не се подкрепят от събраните доказателства по преписката.  

С оглед липсата на установяване на осъществена спрямо жалбоподателя дискриминация 

по признаци „възраст“ и „увреждане“, съставът счита, че са неоснователни и исканията на 

жалбоподателя за налагане на санкции или мерки за административна принуда спрямо 

ответната страна. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 65, т.5 ЗЗДискр. настоящият състав  

 

РЕШИ 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна Министърът на *** Д.С., с адрес: гр. С. 

*** не е извършила нарушение на Закона за защита от дискриминация въз основа на 

признаците „възраст“ и „увреждане“. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. №  44-00-3965/19.11.2019 г. и 

допълнение към нея с вх. № 44-00-495/12.02.2020 г., подадени от М.А.М..  

Заверен препис от настоящото решение  да се изпрати на страните. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен 

/четиринадесетдневен/ срок от съобщаването му на страните, чрез Комисията за 

защита от дискриминация, по реда на Административно процесуалния кодекс. 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................            

   С.С. 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ...................................            

   З.Д. 

 

   ................................... 

                         Б.Х. 

 

                         ………………………. 

                         П.К. 

 

                         ……………………… 

                         О.К. 

 

    

        

 


