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РЕШЕНИЕ 

№ 275 

гр. София, 02.03.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

определен със Заповед № 108/31.07.2019 г. на председателя на КЗД по реда на чл. 48, 

ал.2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), състоящ се от следните 

членове: 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Х. 

                                                                  ДОКЛАДЧИК: С.Й. 

                                                                                     ЧЛЕН: О.К. 

разгледа докладваната от С.Й. преписка № 807 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 807/2019 г. е образувано с Разпореждане №  

1615/10.10.2019 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по 

доклад с вх. № 12-11-1763/14.05.2019 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. - 

председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ и във вр. с чл. 53 от Закон за хората с увреждания, в рамките на кампания 

„Достъпна България" относно поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: 

Морски плаж „Б.", находящ се на адрес: гр Б., ПИ ***, с наемател „K." ООД. 

         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 № 807/2019 г. е разпределена 

за разглеждане на ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С., ***,  в качеството 

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

2. „К." ООД, със седалище и адрес на управление: гр. П. ***, представлявано заедно 

и поотделно от управителите С.Т.М. и М.Г.М., в качеството на ответна страна. 

3. Министъра на ***, с адрес: гр. С., ***, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

Доклад с вх. № 12-11-1763/14.05.2019 г. по описа на КЗД е изготвен от доц. д-р А.Д. 

- председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ във връзка, с чл.53 от Закона за хората с увреждания и във вр. със Заповед № 

24/20.03.2018г. 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. № 12-11-2029/27.08.2018г. по описа на КЗД, за обект: 

Морски плаж „Б.", находящ се на адрес: гр Б., ПИ ***.
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           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". 

 Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-2029/27.08.2018 г. по описа на 

КЗД. 

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

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

становище и доказателства от ответните страни по преписката. 

1. В постъпило становище с вх. № 16-20-144/27.01.2020 г. ответната страна „К." 

ООД посочва, че Морски плаж „Б." е разположен в ниската част на гр. Б., в пресечена 

местност и единственият подход и достъп до плажа се осъществява през общинско 

стълбище с дължина 60-70 метра, разположено под наклон около 75 градуса. Счита, че 

всички изисквания са силно затруднени от този факт. Сочи, че при проливен дъжд 

стълбите се явяват естествен канализационен отток на всички дъждовни води на града, 

като нанасят на плажа безвъзвратни последици. Твърди, че няма изграден подход за 

оказване на спешна медицинска помощ. Допълва, че морски плаж „Б.“ има специфичност 

на заливен плаж, при нормален дневен прилив на морето. Твърди, че химическата 

тоалетна е с невъзможност за обслужване поради този факт. Сочи, че всички съоръжения 

един път дневно се събират и при подобряване на времето се разполагат отново. Споделя, 

че са направени множество опити за осъществяване на исканията на дружеството към 

държавните институции за изграждане на нормален достъп, но без успех. Сочи, че 

ответното дружество е сключило договор за наем с Министерство на ***, в техни 

констативни протоколи в графа 4.1 Осигуряване достъп за лицата с увреждания (при 

възможност на терена) е записано  се отразява всеки път, че теренът не позволява. 

Прилага копие от протокола на Министерството на ***, както и снимки, 

изобразяващи фактическото състояние на плажа в различни етапи. 

2. Постъпило е становище от Министерството на *** с вх. № 90-00- 8/29.06.2020 

г., в което се посочва, че за морски плаж „Б.", находящ се в община Б., В. към датата на 

извършена проверка, съгласно констативен протокол от 10.08.2018 г., е действал договор 

за наем № РД-02-02-9/24.04.2015г. който бил сключен между Държавата, представлявана 

от министъра на *** и наемател „К." ООД за срок от 5 години. 

Сочи, че съгласно сключения договор за наем, при изпълнение на дейностите 

наемателят е бил длъжен да осигурява на морския плаж задължителни дейности по водно 

спасяване, медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж, 

да осигурява свободен и безплатен достъп, както и свободно ползване на морския плаж 

и прилежащата акватория. 

Допълва, че съгласно чл.6.1.10 б.“и“ от договора, наемателят следва да осигури 

достъп на хората с увреждания, в случай, че релефните особености на морския плаж го 

допускат. 

Отбелязва, че обектите на концесионните договори, а именно морските плажове, 

изключителна държавна собственост, са със специфични релефни особености и някои от 

тях са опасни за достъп на хора с увреждания. 

Твърди, че достъпът до морския плаж е свободен за всички граждани, което е 

тяхно конституционно право, като конкретното изграждане на инфраструктурата за 

достъп до съответния морски плаж е в юрисдикцията на съответната местна власт. 

Прилага копие на договора за наем № РД-02-02-9/24.04.2015г.  

По преписката е проведено едно открито заседание на 11.02.2021 г. В открито 

заседание А.Д. - председател на КЗД, в качеството на страна в производството по чл.30, 

ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр., редовно уведомена, не се явява и не 

се представлява. Ответната страна „К." ООД, представлявана заедно и поотделно от 

управителите С.Т.М. и М.Г.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна министъра на ***, редовно уведомена, представлява се от Я.Ш., 
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младши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на 

морските плажове“ към Министерство на ***. В открито заседание разглеждащият 

състав е приел представени от министъра на *** доказателства, счел е преписката за 

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

предоставен 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.  

          Депозирано е писмено становище с вх. № 90-00-2/11.02.2021 г. по описа на КЗД от 

министъра на *** М.Н. чрез Я.Ш., в което е формулирано искане КЗД да постанови 

решение, с което да установи, че не е извършено нарушение на чл. 5, предл. последно от 

ЗЗДискр. от страна на министъра на *** и „К." ООД (бивш наемател на морски плаж 

„Б."), и да прекрати производството по преписката. 

         Сочи, че територията на морски плаж „Б.", землище на гр. Б., община Б., област В. 

представлява обособена част от крайбрежната плажна ивица с обща площ в размер на 4 

309 кв.м, определена въз основа на данните от приетата от 2012 г. специализирана карта 

чрез съвместяване с данните от актуалната кадастрална карта за територията на 

поземлени имот с идентификатор *** и данните в цитирания Акт за изключителна 

държавна собственост № 1448/08.07.2014 г. 

         Посочва, че активната плажна площ на морския плаж, съгласно § 1, т.5 от ДР на 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), представляваща 

територия от 4 309 кв.м., е определена въз основа на данните от приетата специализирана 

карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и 

кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор ***, и данните 

в акта за изключителна държавна собственост, цитиран по-горе. Дължината на бреговата 

линия на морския плаж е 162 м. 

        Допълва, че специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 по 

ЗУЧК крайбрежие на морски плаж „Б." (морски плаж „Б. " Лист № *), землище на гр. Б., 

община Б., област В. са приети през 2012 г. с Протокол № 4/11.12.2012 г. на Комисията 

по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на 

специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, с председател 

началника на Службата по *** В.. Съгласно определените с геодезически измервания 

граници на морския плаж, същият попада изцяло в поземления имот - изключителна 

държавна собственост с идентификатор ***. 

        Позовава се на чл. 7, ал. 4 от ЗУЧК, съгласно който морските плажове или части от 

тях, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на ***, който може 

да ги отдава под наем за срок до 5 години, спазвайки изискванията на чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК. 

На тези основания, за морски плаж „Б.", находящ се в община Б., област В. по време на 

образуването на настоящата преписка, е действал Договор № РД-02- 02-9/24.04.2015г. за 

отдаване под наем с дружеството „К." ООД. Сочи се, че към датата на депозиране на 

становището този договор е прекратен, поради изтичане на срока му. 

        Допълва, че, видно от справка в кадастралната карта за поземления имот и съседните 

нему имоти, както и от специализираната карта на морския плаж, достъпът до плажа се 

осъществява чрез стълбище с дължина 60-70 метра, разположено под наклон около 75 

градуса, което попада в поземлен имот с идентификатор *** - частна държавна 

собственост на М. - Държавно лесничейство. От друго място няма изграден път или алея, 

която да води до плажа, а теренът е скалист и обрасъл под голям наклон, който не 

позволява изграждането и поддържането на архитектурна среда, позволяваща достъп до 

плажа на лица с увреждания. 

          Позовава се на чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК, съгласно който достъпът на гражданите до 

морските плажове се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, 

включително на парцеларните планове за изграждане на обектите на техническата 

инфраструктура, обслужваща тези територии. Такова предвиждане в подробните 

устройствени плажове съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗУЧК е задължителна предпоставка, за 

да може собствениците на недвижими имоти да учредят право на преминаване в полза 

на съответната община (в случая Б.). 
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         Сочи, че държавата, представлявана от Министерството на ***, е предвидила 

достъп през своя имот, тъй като няма пречка за преминаване през въпросното стълбище, 

но няма изградена подходяща архитектурна среда за хора с увреждания, което 

единствено може да стане чрез изграждане на съответните съоръжения върху този 

поземлен имот. Това е така, тъй като достъпът до плажовете се осъществява посредством 

имотите, разположени зад тях, които са с различен статут и спрямо които министърът на 

*** няма правомощия на управление, за да изгради достъпна архитектурна среда за хора 

с увреждания или да предвиди подобно задължения за трети лица при отдаването им под 

наем. 

          Отбелязва, че краят на стълбището свършва в границата на морски плаж „Б.", тоест, 

нито министърът на ***, нито старият или новият наемател на плажа биха могли да 

изградят каквито и да е съоръжения, свързани с тези стълби и подпомагащи хората с 

увреждания. 

         Към становището са приложени заверени копия от Пълномощно с изх. № Т-93-00-

1841/24.07.2020г.; Справки от кадастралната карта за поземлени имоти 07598.307.3, 

07598.307.26; 07598.307.32; 07598.307.5; 07598.305.242; 07598.307.26.1; Разпечатка от 

Агенция по *** за разположение на поземлени имоти; Снимка от стълбище зад морски 

плаж „Б. "; Схема на морски плаж „Б. "; Специализирана карта на морски плаж „Б. "; Акт 

за изключителна държавна собственост № 1448 от 08.07.2014г. 

         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 10.08.2018 г. обект: Морски плаж „Б.“, находящ се на адрес: гр. Б., ПИ ***, е бил 

посетен от регионалния представител на КЗД О.К., който в рамките на извършена 

проверка за достъпност е издал констативен протокол I . Видно от съдържанието на 

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

двама свидетели – Д.С.Б. и В.Д.Й., регионалният представител е констатирал следното: 

Морски плаж „Б.“ е разположен в гр. Б., ПИ *** с наемател „К." ООД. До плажа има 

два подхода за достъп, като и двата са със стълби – Снимки: № 1,2,3. Пътека за хора 

с увреждания е изградена до бара на плажа – Снимка № 4. Достъпът до пътеката се 

осъществява чрез стълби – Снимки № 5,6. Плажът не разполага с тоалетни за хора с 

увреждания. /цитат/ Към Констативния протокол е приложен снимков материал (6 

броя). 

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 
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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;". 

По силата на чл. 7, ал. 4 от ЗУЧК  морските плажове или части от тях, за които не 

е възложена концесия, се управляват от министъра на ***, който може да ги отдава под 

наем за срок до 5 години, спазвайки изискванията на чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК. Видно от 

представен по преписката Договор № Т- РД-02-9/24.04.2015 г. за отдаване под наем на 

обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Б.“, находящ 

се на територията на община Б., Област В., сключен между „К." ООД и държавата, 

процесният обект е предоставен на ответното дружество за временно и възмездно 

ползване в качеството на наемател. Съгласно чл. 2.1 от Договора срокът на наемното 

правоотношение е пет години.  

         Съгласно чл. 6.1.10 б. „и“ от сключения договор наемателят е длъжен да осигури на 

морски плаж „Б.“ достъп на хората с увреждания – в случай, че релефните особености от 

специализираната карта на морския плаж го допускат. 

         Към датата на постановяване на настоящото решение договорът е прекратен, 

поради изтекъл срок.    

         Видно от приложен по преписката констативен протокол и справка в кадастралната 

карта за поземления имот и съседните нему имоти, както и от специализираната карта на 

морския плаж, достъпът до плажа се осъществява чрез стълбище „с дължина 60-70 метра, 

разположено под наклон около 75 градуса, което попада в поземлен имот с 

идентификатор *** - частна държавна собственост на М. - Държавно лесничейство. От 

друго място няма изграден път или алея, която да води до плажа. 

Липсата на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания към датата на 

извършване на проверка до и на обект: Морски плаж „Б.“, находящ се на адрес: гр. Б., 

ПИ ***, е безспорно установена от представения по преписката Констативен протокол с 

вх. № 12-11-2029/27.08.2018 г. по описа на КЗД.  Видно от приложения снимков материал 

от извършена проверка, както и от обясненията на ответните страни, подходът за достъп 

към плажа със стълби го прави недостъпен за лица с увреждания, т.е. не е възможно лице 

с увреждане самостоятелно и без чужда помощ да използва услугите, които ответното 

дружество предлага, както могат свободно да се ползват от тях останалите граждани без 

увреждания.  

За постановяване на настоящото решение, разглеждащият състав взе предвид 

обстоятелството, че достъпът до плаж „Б." налага преминаване през скалист, 

труднопроходим природен релеф под голям наклон, който не позволява изграждането и 

поддържането на архитектурна среда, позволяваща достъп до плажа на лица с 

увреждания. Предвид наличните природни дадености на обекта, разглеждащият състав 

счита, че липсата на достъпна среда до Морски плаж „Б.“, находящ се на адрес: гр. Б., 

ПИ ***, не представлява „отказ за предоставяне на разумни улеснения“ по смисъла 
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на чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Съгласно посочената 

разпоредба „разумни улеснения“ означава всякакви необходими и подходящи 

модификации и приспособления, които не водят до непропорционално или неоправдано 

обременяване на околните, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, за 

да се осигури на човека с увреждане признаването или упражняването на всички права и 

основни свободи наравно с всички останали. От събраните по преписката доказателства 

се установява, че осигуряването на достъпна архитектурна среда в конкретния случай 

надхвърля нормативно изискуемото и би довело до несъразмерно обременяване на 

ответната страна „К." ООД, поради което съставът счита, че не са налице 

предпоставките, визирани в чл. 9 във вр. с чл. 2 от Конвенцията и  чл. 4, ал. 1 във вр. с 

чл. 5 от ЗЗДискр.  

Предвид обстоятелството, че достъпът до плажовете се осъществява посредством 

имотите, разположени зад тях, които са с различен статут и спрямо които министърът на 

*** няма правомощия на управление, за да изгради достъпна архитектурна среда за хора 

с увреждания или да предвиди подобно задължения за трети лица при отдаването им под 

наем, настоящият състав приема, че същият не е допуснал по-неблагоприятно третиране 

чрез 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". 

        С оглед на изложеното, разглеждащият състав не намира основание за налагане на 

санкция на ответните страни „К." ООД и министъра на *** по преписка № 807/2019 г. по 

описа на КЗД. 

Воден от гореизложеното и на основание чл.47, във вр. с чл.64, чл.65, т.5 и чл. 66 

от ЗЗДискр.,  настоящият ad hoc заседателен състав на КЗД 

 

             Р Е Ш И : 

 

I. УСТАНОВЯВА, че при упражняване правото на ползване върху обект Морски 

плаж „Б.", находящ се на адрес: гр Б., ПИ *** ответната страна „К." ООД, представлявана 

заедно и поотделно от управителите С.Т.М. и М.Г.М., не е допуснала по-неблагоприятно 

третиране чрез 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". 

II. УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност към процесния 

период ответната страна Министъра на *** не е допуснала по-неблагоприятно третиране 

чрез 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" на обект Морски плаж „Б.", находящ се на адрес: гр Б., ПИ ***. 

III. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доклад с вх. № 12-11-1763/14.05.2019 г. по описа 

на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. - председател на КЗД. 

 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: …………………………. 

   Б.Х. 
 
   …………………………. 
   С.Й. 

                                 …………………………. 

                                 О.К. 


