
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

№ 274 
 

 

гр. София, 02.03.2021 г. 

 

         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:  П.К. 

                                                                                            Докладчик:  В.С. 

                                                                                                      Член:  З.Д.                                                                                                                                                                                                      

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от В.С. преписка № 112 по описа на 

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

следното: 

Производството по преписка № 112/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-1279/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – Председател на 

КЗД, относно недостъпна архитектурна среда на обект Н. – Териториално поделение – гр. 

Д., офис - Б., находящ се на адрес: гр. Б., ***. Преписката е образувана с Разпореждане № 

330/05.05.2020 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 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 по чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 5 по признак 

„увреждане”, преписката е разпределена на Ad hoc заседателен състав. 

      Конституирани страни по преписката са: 
Доц. д-р А.Д. – Председател на КЗД, страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД 

във връзка с чл. 50, т. 2 ЗЗДискр. 

Н., представляван от управителя И.., като ответна страна,  със седалище и адрес на 

управление: гр. С., ***. 

Фактически състав на евентуалното нарушение: 
            Според оплакванията в доклада за самосезиране може да се направи 

предположение, че фактическият състав на евентуалното нарушение се състои в следното: 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1279/09.03.2020 г. доц. д-р А.Д. – 

Председател на КЗД посочва, че на 24.07.2019 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 „Достъпна България“ е съставен Констативен протокол с вх. 
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№ 12-11-2847/29.07.2019 г. за извършена проверка на обект: Н. – Териториално поделение 

– гр. Д., офис - Б., находящ се на адрес: гр. Б., ***. 

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. № 12-11-2856/30.07.2019 г. 

          Проучване по реда на чл.55-59 от ЗЗДискр.  

          В хода на проучването са изискани и получени информация, писмени обяснения, 

становища и доказателства от: 

В постъпило становище с вх. № 14-20-65/30.07.2020 г. ответната страна посочва, че 

дейността на филиала на ТП на Н. - Д. в гр. Б. се осъществява в двуетажна сграда, 

монолитна, строена през 1972 г. като Автогара - Б.. Сградата била построена на стръмен 

терен, от страната на ул. „***“ била едноетажна, а от страната на Автогара - Б. - 

двуетажна. Сградата, собственост на Н. била самостоятелно обособена част и 

представлявала първият етаж от страната на ул. „***“, а от страната на бившата Автогара 

- Б. - собствеността била частна. Частният имот се предоставял от собствениците за 

ползване под наем. 

Сочи, че Н. бил придобил имота през 1999 г., съгласно Нотариален акт № 88, том 

IV, дело № 772 от 1999 г. за замяна на недвижим имот при условията на „Дълг срещу 

собственост“, по силата на който Н. станал собственик на самостоятелно обособена част - 

целият втори етаж на сградата с площ 224,74 кв. м., със самостоятелен вход от страната на 

ул. „***“. 

Границите на имота били, както следва: изток: ул. „***“; запад: ул. „***“; север: ул. 

„***“; юг: сграда. 

Достъпът до офис на ТП на Н. - Д. в гр. Б. се осъществявал чрез самостоятелно 

обособен вход откъм ул. „***“, като пред входа имало шест стъпала. 

В офиса на ТП на Н. - Д. в гр. Б. работел един служител на сектор „Краткосрочни 

плащания“, отдел „Краткосрочни плащания и контрол“, който осъществявал прием на 

документи свързани с изплащане на парични обезщетения за временна 

неработоспособност, издаване на ПИК - код и два пъти месечно приемал документи, 

свързани с отпускане на пенсия. За обслужване на клиентите със затруднен достъп на 

видно място била поставена информация с телефон на служителката в офиса, която след 

обаждане излизала на входа за приемане на документи или консултация. Тя от своя страна 

предприемала всички необходими действия клиентът да бъде обслужен веднага. 

За сградата бил издаден Технически паспорт peг. № УПИ III, кв.85/11.04.2017 г. от 

„В.“ ЕООД. В същия не били дадени задължителни или препоръчани мерки за 

изпълнение, свързани с осигуряване на достъпна среда. 

Предвид факта, че сградата била с правен статут на етажна собственост, ТП на Н. - Д. 

не бил субектът, който следвало да отговаря за поставянето на подходящо съоръжение 

или самостоятелно да изгради необходимата архитектурна среда в общите части на 

сградата. 

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. Счита, че в 

случая не е налице съставомерността, изискуема по закон и не е налице неблагоприятно 

третиране поради това, че били осигурени всички възможни условия, които ТП на Н. - Д. е 

могло самостоятелно да реализира, и които били необходими технически, за да могат 

гражданите в неравностойно положение да достигат до услугите на ТП на Н. - Д., офис в 

гр. Б., наравно с другите граждани без странична помощ. Твърди, че тези лица винаги 

получавали и занапред щели да продължат да получават достъп до предоставяните от Н. 

административни услуги. Добавя, че същите били обслужвани от служителя по надлежния 

ред, както всички останали граждани. ТП на Н. - Д. предоставял услугите, които могат да 

се заявят на място и по електронен път, чрез интернет портала на института ***. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: Нотариален акт 

№ 88, том IV, peг. № 3014, дело 772/99 година; Два броя снимки на обекта. 

          Проведено е едно открито заседание (о.з.) по преписката. Внеслата доклада за 

самосезиране страна – доц. д-р А.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна – Н., представляван от управителя И.И., редовно призован, не се явява; 

представлява се от главен юрисконсулт Р.В.С., с пълномощно по преписката. Съставът е 

приканил страните към сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр. и след като 

е счел, че е налице воля за сключване на такова, е отложил и насрочил следващо заседание 

по преписката за 02.03.2021 г.   

       На 25.02.2021 г. в Комисия за защита от дискриминация е постъпило Споразумение с 

вх. № 40-20-2/25.02.2021 г., подписано от страните по преписката, с което Комисията, 

след като се запозна с текста на споразумението намира, че същото е основано на 

принципа на равно третиране, не противоречи на закона и морала и на основание чл. 62, 

ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, Ad hoc заседателен състав на Комисията за 

защита от дискриминация 

Р Е Ш И: 

 

І. ОДОБРЯВА Споразумение от 25.02.2021 г., сключено между Комисия за защита 

от дискриминация (КЗД), в качеството ѝ на самосезирала се страна, представлявана от 

доц. д-р А.Д., по преписка № 112/2020 г., със служебен адрес: гр. С., *** и Н., 

представляван от управителя И.И., с адрес: гр. С., ***, което е със съдържание както 

следва: 

„Днес, 25.02.2021 г., в гр. С., между страните: 

         1.КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРМИНАЦИЯ, със служебен адрес: гр. С., 

***, Комисията за защита от дискриминация, в качеството й на самосезирала се страна, 

представлявана при сключване на настоящото споразумение от юрк. А.Б., с пълномощно 

10/09.09.2020 г. на КЗД, от една страна 

и 

2. Н., представляван от И.Ц.И. - Управител на Н., адрес: гр. С., ***, ЕИК по 

БУЛСТАТ: ***, в качеството му на ответна страна в производството пред Комисия за 

защита от дискриминация 

Страните, като взеха предвид, че: 

а) Н. е собственик и стопанисва в режим на етажна собственост - 1-ви етаж на 

обществена сграда, находяща се на адрес: гр. Б., ул. „***” *, ползвана за осъществяване 

на дейността на ТП на Н. Д.. 

б) Комисията за защита от дискриминация провежда национална кампания 

„Достъпна България” с цел проверка на състоянието на архитектурната достьпност на 

обществените сгради. 

http://www.nssi.bg/


в) Вследствие на организираната от Комисията кампания, беше проверена 

следната обществена сграда: ТП на Н. - Д., офис в ф. Б., находяща се на адрес: гр. Б., ул. 

„***” *. 

г) За извършената от страна на Комисията за защита от дискриминация проверка, 

бе съставен Констативен протокол, в който е установено, че в обществената сграда, 

предмет на проверката, няма осигурена достъпна архитектурна среда, като на входа й 

съществуват 6 (шест) стъпала; на видно място е поставена информация с телефонен 

номер на служителя в офиса, който след обаждане веднага излиза на входа за приемане на 

документи или консултация, като по този начин са обслужвани граждани в 

неравностойно положение. 

д) Въз основа на изготвения Констативен протокол е изготвен доклад с вх.№ 121 

1-1279/09.03.2019 г. от самосезиралата се страна - Комисия за защита от дискриминация, 

чрез доц. Д-р А.Д. - председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 33Дискр., във вр. с 6 от 

ПЗР на ЗИХУ, в рамките на кампания „Достъпна България“ относно изградена 

недостъпна архитектурна среда на обекта, посочен по-горе. 

е) С Разпореждане № 330 от 05.05.2020 г. и въз основа на изготвения доклад. за 

обекта, посочен по-горе е образувано производство по преписка 112/2020 г. По така 

образуваната преписка на Н. е дадена възможност за представяне на писмено становище 

във връзка с изложеното в доклада, като Н. е изпратило становище с входящ номер, 

както следва: 

Становище с вх. № 14-20-65/30.07.2020 г. 

В становището подуправителят на Н. представя информация, че дейността на 

филиала на ТП на Н. - Д. в гр. Б. се осъществява в двуетажна сграда, монолитна, строена 

през 1972 г. като Автогара - Б.. Сградата е построена на стръмен терен, от страната на ул. 

„***“ е едноетажна, а от страната на Автогара — Б. е двуетажна. Сградата, собственост 

на Н., е самостоятелно обособена част и представлява първият етаж от страната на ул. 

„***“. а от страната на бившата Автогара - Б. - собствеността е на частни лица. Частният 

имот се предоставя от собствениците за ползване под наем. 

Н. е придобил имота през 1999 г., съгласно Нотариален акт № 88, том IV. дело N2 

772 от 1999 г. за замяна на недвижим имот при условията на „Дълг срещу собственост“, 

по силата на който Н. става собственик на самостоятелно обособена част - целият втори 

етаж на сградата с площ 224,74 кв. м., със самостоятелен вход от страната на ул. „***“. 

Границите на имота са, както следва: изток: ул. „***“; запад: ул. „***“; север: ул. 

„***“; юг: сграда. 

Достъпът до офис на ТП на Н. - Д. в гр. Б. се осъществява чрез самостоятелно 

обособен вход откъм ул. „***”, като пред входа има шест стъпала. 

В офиса на ТП на Н. - Д. в гр. Б. работи един служител на сектор „Краткосрочни 

плащания“,  отдел „Краткосрочни плащания и контрол, който осъществява прием на 

документи свързани с изплащане на парични обезщетения за временна 

неработоспособност, издаване на ПИК - код и два пъти месечно приема документи. 

свързани с отпускане на пенсия. За обслужване на клиентите със затруднен достъп на 

видно място е поставена информация с телефона на служителката в офиса. която след 



обаждане излиза на входа за приемане на документи или консултация. Тя от своя страна 

предприема всички необходими действия клиента да бъде обслужен веднага. 

За сградата е издаден Технически паспорт рег. № УПИ Ш. кв.85/1 1.04.2017 г. от 

,.В.“ ЕООД. В същия не са дадени задължителни или препоръчани мерки за изпълнение, 

свързани с осигуряване на достъпна среда. 

ж) Единствените възможни мерки за подобряване на достъпа на граждани в 

неравностойно положение до услугите на ТП на Н. - Д., офис в гр. Б. са както следва: 

- Закупуване на устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички, което 

ще осигури достъпа на хора с увреждания до офиса на ТП на Н. - Д. в гр. Б.. 

Се сключи настоящото споразумение ОТНОСНО следното: 

Чл.1. (1) Н. се задължава да осигури достъпна архитектурна среда в сградата на ТП 

на Н. - Д., офис в гр. Б.. 

(2) Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с доставката и монтажа на 

съоръжение за осигуряване на достъпна среда по договор, сключен между Н. и 

дружество, което бъде избрано за доставчик на съоръжението по б. „ж”. 

Чл.2. Срокът, в който Н. следва да изпълни задължението по чл. 1 от настоящото 

споразумение, е 6 месеца, считано от датата на подписване на настоящото споразумение. 

Чл.З. След привеждане от страна на Н. на архитектурната среда в сградата на ТП 

на Н. - Д., офис в гр. Б. в съответствие с изискванията за достъпност, Н. следва да покани 

представители на Комисията за защита от дискриминация за установяване на изпълнение 

на поетото задължение, без това да лишава последната от възможността да следи сама за 

изпълнението му. 

Чл.4. С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 112/2020 г. да бъде прекратено. 

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните.“ 

ПРЕКРАТЯВА,  на основание чл. 62, ал. 2 ЗЗДискр., производството по преписка 

№ 112/ 2020 г. 

Решението, в частта, с която е одобрено сключеното споразумение, не подлежи на 

обжалване. 

Заверено копие от настоящото решение да бъде изпратено на страните по 

преписката. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК, чрез Комисията за защита от 

дискриминация, пред Административен съд С.в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните. 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………… 

                                                                                                  П.К. 

 

                                                                              ДОКЛАДЧИК:……………………… 

                                                                                                               В.С. 
 

                                                                                                    ЧЛЕН:…………………………                 

                                                                                                         З.Д.                                                                                                                                                                                                
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