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                                  Р Е Ш Е Н И Е 

    № 350 

гр. С. , 01.04.2021 г. 
 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ – ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав, състоящ се от следните членове 

на Комисията:   

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Дукова        

     Докладчик: Наско Атанасов1       

Членове: Орлин Колев2        

                   Владимира Стоименова    

                  Петър Иичашки  

разгледа докладваната от Наско Атанасов преписка № 622 по описа на Комисията за защита 

от дискриминация за 2018 г., и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 622/2018г. е образувано с Разпореждане № 

Разпореждане № 1444/07.12.2018 г. на Председателя на Комисията за защита от 

дискриминация /КЗД/, въз основана на въз основа на Решение, взето на заседание на 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от 27.09.2018 г., по повод доклад, с вх. № 12-

11-2459/26.09.2018 г. по описа на КЗД, изготвен от Б. Х., Зам. Председател, във връзка с чл. 

40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, относно липсата на изграден достъп до 

питейна вода и вода за битови нужди в с. М. , общ. Х., е образувано производство за защита 

от дискриминация - преписка № 622 по описа за 2018 г. 

Предвид изложените в доклада за самосезиране твърдения за наличие на  

дискриминация по признаци „лично положение“ и „обществено положение“ преписка № 

622/2018 г. е разпределена за разглеждане от ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав за 

множествена дискриминация, който ме е определил за докладчик по преписката.  

I. Конституиран страни по преписката:  

1. Б. Х. , Зам. Председател на Комисия за защита от дискриминация, страна в 

производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр., със служебен 

адрес за призоваване : гр. С. ***;  

2. Кмета на Община Х., ответна страна, с адрес за призоваване, гр. Х.,***;  

3.  Общински съвет Х., представляван от Председателя на Общински съвет Х. 3, 

ответна страна, с адрес за призоваване, гр. Х.,***;  

4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заинтересована 

страна, с адрес за призоваване : гр. С. ,***; 

II. Фактически състав на евентуалното нарушение:  

Повод за изготвения доклад за самосезиране на Комисията, е репортаж отразен в 

инфомационният портал „Х. нет “ (http://www.haskovo.net/news/456903/nyama-pari-za-voda-v-

maslinovo-zashchoto-nyama-izplnitel-a-ne-izbirat-firma-zashchoto-nyama-pari), с който  

обществеността  се информира за съществуващ от десетилетие  проблем с ограничения достъп 

до вода за удовлетворяване на основни битови нужди на жителите в с. М. , община Х..  

                                                 
1 На основание Заповед № 12-11-4332 от 17.11.2020 г., подписана от председателя на Комисията за защита от дискриминация, Наско 
Атанасов замества Ана Джумалиева като докладчик на състава в проведеното на 18.11.2020 о.з. 
2 На основание Заповед № 12-11-4359 от 17.11.2020 г., подписана от председателя на Комисията за защита от дискриминация, Орлин 
Колев замества Сабрие Сапунджиева като член на състава ,  в проведеното на 18.11.2020 о.з. 
3 на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА 
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Посочва се, че на сайта на инфомационният портал „Х. нет“ е отразено, че с. М. , обл. 

Х., било единственото място в общината, където никога не е имало водопровод.  Репортажът 

отразява, че дейността по изграждането на водопровода са били стартирани още през 2007 - 

2008 г., като тръбите били поставени от водоизточниците до хранилище,   горната част на 

селото и друг водопровод през цялото село, като отклоненията към улиците и къщите на 

жителите останали недовършени.  

В репортажа било отразено също,  че в  края на 2017 г. общината обявила обществена 

поръчка за избор на изпълнител, който да довърши водопровода, а  „Прогнозната стойност на 

въпросната поръчка възлизал на 1 000 163 (един милион сто шесдесет и три хиляди)  лева. Явили 

се 15 фирми, като до публикацията ценовите оферти не са били отворени и нямало посочен 

победител в процедурата.  

Наред с това в публикацията е отразено, че по данни на експерти до които се допитала 

медията, в документацията на обществената поръчка било записано, че договорът с избрания 

изпълнител е под условие , влизал в сила при осигуряване на финансирането, което трябва да е от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Репортажът отразява, че от 

пресцентъра на администрацията на общ. Х. обяснили, че ценовите оферти не били  отворени, 

защото след отварянето им започва да тече срок за сключване на договор, който нямало как да бъде 

сключен, когато няма осигурени пари.  

Пред „Х. нет" (http//www.haskovo.net /news/) от МРРБ били категорични, че 

„такава сума в рамките на тази календарна година няма как да бъде осигурена." 

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

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

становища и доказателства от Кмета на Община Х. и Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и от Председателя на Общински съвет Х., представляващ Общински съвет 

Х..  

Кмета на Община Х., депозира отговор4 , в който обяснява, че село М.  е в района 

Община Х. и същото не е водоснабдено.  Информира, че броят на жителите на селото е 690, от 

които 150 били деца.          В 

становището на Кмета на община Х. сочи, че водата за питейно-битови нужди, за 

домакинствата се осигурявала от две чешми, намиращи се на главната улица в селото. 

Информира, че в периода 2007г.-2010г., с финансови средства на МРРБ-ПУДОС и Община Х., 

„В. с." АД изпълни обект „Водоснабдяване на с. М. ".  

В отговора се твърди, че е била изградена частично водоснабдителната система на 

селото, включваща три водоизточника - два каптажа и един тръбен кладенец с помпена 

станция - I-ви подем, два гравитачни водопровода, черпателен резервоар, помпена станция 2-

ри подем, контраводоем, главен клон от вътрешната водопроводна мрежа, шахта с регулатор 

на налягането и един второстепенен клон - 43, на стойност 743 222,95 лв. Отбелязва, че за 

строежа имало издаден акт обр. 15 от 27.01.2010 г. 

Според изложеното в становището, през 2017г., със средства на Община Х. са били 

изградени и въведени в експлоатация второстепенни клонове 19,26,33 и сградните отклонения 

към тях, на стойност 116 276, 82лв. с ДДС - Разрешение за ползване ДК-07-Х-68/01.09.2017г. 

Обяснено е, че водоизточниците и малка част - гл. клон I и второстепенни клонове - 43, 

19, 26 и 33, от вътрешната водопроводна мрежа на селото са изградени. 

Твърди се, че за да бъде подадена вода за питейно-битови нужди на населението е 

необходимо да бъдат изградени останалите 48 клона от вътрешната водопроводна мрежа на 

селото и сградните водопроводни отклонения към имотите. Уточнява, че за целта през 2015г. 

е бил изготвен инвестиционен проект, като било издадено и разрешение за строеж № 

489/22.12.2015г. 

Твърди се, че Община Х. не разполагала с необходимите средства за реализирането на 

проекта, като в началото на 2016г., през 2017г. и 2018г. общината се е обърнала с молба към 

                                                 
4 с вх. 16-15-51/30.01.2019 г.  по описа на КЗД 

http://www.haskovo.net/
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МРРБ за финансиране на проекта, но такива средства не са били осигурени, до момента на 

депозиране на становището. 

Независимо от горното информират, че за решаването на този важен проблем за 

жителите на селото, Община Х. обявила обществени поръчки, като били сключени следните 

договори: 

1. Договор №103/26.03.2018г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет 

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Вътрешна 

водопроводна мрежа с. М. ", на стойност 5760 лв. с ДДС. 
2. Договор № 243/21.09.2018г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет 

„Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Вътрешна водопроводна мрежа с. М. ", 

на стойност 3 600 лв. с ДДС. 

3. Договор № 285/14.11.2018г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет 

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж „Вътрешна водопроводна мрежа с. 

М.  - II-ри етап", на стойност 1 079 892 лв. с ДДС. 

Твърди се, че през всичките години, от изграждането на водоизточниците до момента, 

Община Х. е правила всичко възможно за доизграждане на водоснабдителната система, която 

да осигури вода за питейно-битови нужди на жителите на село М. . 

Посочват също, че дружеството доставчик на ВиК услуги за обособената територия е 

„ВиК" ЕООД Х.. 

В момента същото осигурявало водоноски за снабдяване с питейна вода. 

Пояснено е, че дружеството можело да поеме задълженията си на оператор на обекта 

след, въвеждането в експлоатация, както на водовземните съоръжения, водоема, резервоара, 

помпената станция, така и на вътрешната водопроводна мрежа на селото. 

Отбелязват, че доизграждането на вътрешната водопроводна мрежа на село М.  винаги 

е била задача от особено значение за Община Х. и се прави всичко възможно за реализирането 

й. 

Доказателство за това била готовността: проектна, документална и разрешителна за 

доизграждане на обекта, с оглед водоснабдяване на селото и спазване на принципа за равно 

третиране на всички жители на Община Х. по отношение достъпа на вода за питейно- битови 

нужди. 

В заключение се твърди, че единствена пречка за реализирането на това инвестиционно 

намерение на Община Х. била липсата на финансови средства, като били отправени и  

многократно искания до МРРБ за осигуряване финансиране на обекта, но до момента такива 

нямало. 

По преписката е представен отговор на Общински съвет Х., подписан от Председателя 

на ОбС Х.,  получен с вх. № 16-15-191/02.04.2019 г.   

Във връзка с образуваното производство за защита от дискриминация -  преписка № 

622/2018 г. относно липсата на изграден достъп до питейна вода и вода за битови нужди в с.М. 

, община Х., информират за следното: 

На заседанието на Общински съвет - Х., проведено на 22.02.2019 г., при приемането на 

Бюджет 2019 г. по предложение на Постоянната комисия по бюджет и финанси в плана за 

разпределение на капиталовите разходи за 2019 г. в Бюджета на Община Х., е добавен нов 

обект, а именно: „Водоснабдяване на с.М.  в размер на 100 000 лв," 

Информират, че именно във връзка с удовлетворяване на основните битови проблеми 

на жителите на с.М. , Общински съвет - Х. заложи в Бюджета за 2019 г. на Община Х., 

посочената по-горе сума. 

Като доказателство за предприетите действия от Общински съвет - Х. за решаване на 

проблема представяме: Препис-извлечение от Протокола от заседанието на ПК по бюджет и 

финанси, както и препис-извлечение от Протокола от проведеното заседание на Общински 

съвет - Х. на 22.02.2019 г. 

Приложено изпращат и приетите Решения на Общински съвет - Х., касаещи проблема 

с водоснабдяването на с.М. , община Х.. 
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  Във връзка с производството по преписката е получено становище от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството 5 за следното: 

В същото информират, че за периода 2015 г. - 2018 г. в МРРБ периодично били 

постъпвали писма от община Х. във връзка с осигуряване на средства за водоснабдяване на с. 

М. . Обектът е въведен в базата данни на МРРБ. Информацията за обявена обществена 

поръчка, с която разполага МРРБ е във връзка с писмо от Община Х. с вх. № 70-00-

2017/23.11.2018 г. в МРРБ с което информират, че има издадено Разрешение за строеж и са 

сключени следните договори: 

1. Договор № ***/18 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Избор 

на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Вътрешна водопроводна с. 

М.  - II етап"; 

2.  Договор № ***/18 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет 

„Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Вътрешна водопроводна мрежа с. М.  - II 

етап"; 

3. Договор № ***/18 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет 

„Изпълнение на строително монтажни работи на строеж „Вътрешна водопроводна мрежа с. 

М.  - II етап". 

В отговора е отразено, че с писмото общината предлложила обсъждане на 

възможностите за осигуряване на 1 079 892,18 лв. с ДДС за изпълнение на втори етап на 

проекта. 

Отбелязват, че МРРБ осъществява държавната политика в отрасъл водоснабдяване и 

канализация на национално ниво. В тази връзка поясняват, че инфраструктурата в населените 

места е собственост на общините и общините възлагат изграждането на ВиК системи и 

съоръжения - публична общинска собственост в съответствие с регионалните генерални 

планове и генералните планове на агломерации и инвестиционните програми към тях, като 

приоритет е постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските 

отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация 

от човека. Информират, че недостигът на средства в отрасъла е голям. 

Според изложеното, МРРБ предоставя средства, от тези, за капиталови разходи по 

бюджета на министерството за съответната година. Посочва се, че за кандидатстване за 

финансиране общините изпращат до МРРБ искане с обосновка за планираната инвестиция, 

информация за готовността за реализиране на проекта, количествено стойностна сметка и 

други. Към настоящия момент базата данни на МРРБ включва 483 искания за финансиране на 

обща стойност над 804 млн. лв., а средствата за капиталови разходи, определени за изграждане 

на ВиК инфраструктура за последните три години са в размер на около 81 млн. лв. Предвид, 

че средствата са крайно недостатъчни, финансирането се разглежда по приоритети. В хода на 

проучването от МРРБ информират, че село М.  е с население 404 жители. Поисканите средства 

от община Х. за доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на село М. , са в размер на 

около 1,1 млн. лв. Допълват, че изградената част, за която има изготвен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане на строежа от 27.01.2010 г., е с обхват водоизточници - 

каптажи „Горелкова чешма", „Дядо Жекова чешма" и тръбен кладенец, гравитачен водопровод 

№1, черпателен резервоар 10 м3 на помпена станция  II-ри подем, тласкателен водопровод № 

2, напорен резервоар с обем 100 мЗ, ш главен клон I без сградни водопроводни отклонения 

(СВО).  

Обяснено е, че вътрешната водопроводна мрежа, била изградена частично - разрешение 

за ползване имат второстепенни клонове 19, 26, 33 и СВО, а второстепенен клон 43 не е 

въведен в експлоатация. За подаване на питейна вода за село М.  освен въвеждане в 

експлоатация на описаните водопроводи и съоръжения е необходимо доизграждане на още 48 

броя второстепенни клонове със СВО. 

Разяснено е, че регионалният В и К оператор - водоснабдяване и канализация" ЕООД, 

Х. предоставя ВиК услуги на потребителите на основание Договор за стопанисване, 

                                                 
5 Подписано от зам. министър Н.Наков 
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поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги 

на потребителите (Договора/ът) и допълнителни споразумения към него сключен с 

Асоциацията по В и К (АВиК) Х., в сила от 14.04.2016 г.  

След въвеждане на новите активи в експлоатация в съответствие със Закона за 

устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, АВиК Х. предоставя тези активи на регионалния ВиК оператор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на В и К услуги на потребителите. Всички присъединени към публичната ВиК инфраструктура 

потребители ще заплащат услугите по единните цени утвърдени от Комисията за енергийно и 

водно регулиране. Цената за доставка на вода за питейно-битови нужди на обособената 

територия, обслужвана от ВиК Х. в момента е 2,35 лв/м3. Цените на В и К услугите, 

предоставяни от съответния ВиК оператор се определят така, че да създават условия за 

получаването на необходимите приходи за осъществяване на експлоатацията, поддържането 

и развитието на системите и за достигане и поддържане на нормативно определените 

показатели за качество. Разходите за поддръжка на новите активи ще бъдат включени при 

формиране на единната цена на В и К услугите за цялата обособена територия. 

След приключване на проучването по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., страните са 

поканени да се запознаят с материалите по преписката. Съставът е провел четири открити  

заседания, с редовно уведомяване на страните по преписката. Петчленен разширен 

заседателен съсатв е дал възможност на страните за водене на преговори за постигане на 

споразумение. На проведеното на 18.11.2020 г. открито заседание с редовно призоваване на 

страните съставът е счел, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна и е обявил 

за решаване.  

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

доказателства, Петчленен разширен заседателен състав приема за установено следното:

           

 Решаващият състав приема, че сезирането на Комисията за защита от дискриминация 

касае твърдение за по-неблагоприятно третиране по смисъла на  § 1, т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. 

във вр. с чл. 4, ал.1  по признаци „лично положение“ и „обществено положение, с оглед липсата 

на  на изграден достъп до питейна вода и вода за битови нужди в с. М. , общ. Х., “ спрямо 

определяем брой лица,  жители.на с.М. . 

Между страните няма спор относно фактите, а и от доказателствата по преписката се 

установява, че село М.  е в района Община Х.  и същото не е водоснабдено.  С оглед данните 

предоставени от кмета на община Х. се установява, че броят на жителите на селото е 690, от 

които 150 деца.  

В хода на производството става ясно, че е била изградена частично водоснабдителната 

система на село М. , обл. Х., включваща три водоизточника - два каптажа и един тръбен 

кладенец с помпена станция - I-ви подем, два гравитачни водопровода, черпателен резервоар, 

помпена станция 2-ри подем, контраводоем, главен клон от вътрешната водопроводна мрежа, 

шахта с регулатор на налягането и един второстепенен клон - 43, на стойност 743 222,95 лв. 

Отбелязва, че за строежа имало издаден акт обр. 15 от 27.01.2010 г. 

В случая няма спор, че със средства на Община Х. са били изградени и въведени в 

експлоатация второстепенни клонове 19,26,33 и сградните отклонения към тях, на стойност 

116 276, 82лв. с ДДС - Разрешение за ползване ДК-07-Х-68/01.09.2017г. Не се спори и за това, 

че водоизточниците и малка част - гл. клон I и второстепенни клонове - 43, 19, 26 и 33, от 

вътрешната водопроводна мрежа на селото са изградени. 

Безспорно  е, че  инфраструктурата в населените места е собственост на общините , 

като общините възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения - публична общинска 

собственост в съответствие с регионалните генерални планове и генералните планове на 

агломерации и инвестиционните програми към тях, а като приоритет е постигане на 

съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и 

Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.  
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 В рамките на производството по преписката се установява, че за да бъде подадена вода 

за питейно-битови нужди на населението е необходимо да бъдат изградени останалите 48 

клона от вътрешната водопроводна мрежа на селото и сградните водопроводни отклонения 

към имотите, като през 2015г. е бил изготвен инвестиционен проект, като било издадено и 

разрешение за строеж № 489/22.12.2015г. 

В случая се установява, че до датата на обявяване на преписката за решаване не е 

изградена водопроводна система, свързваща село М., общ. Х. с основния водопровод източник 

на вода в района.   Съставът приема, че единствената пречка за реализирането на това 

фактическо положение в село М. , общ. Х. е недовършено инвестиционно намерение на 

Община Х. поради липса на финансови средства отстрана на общината, 
Констатации и изводи на КЗД 

По съществото на повдигнатия пред КЗД спор следва да се има предвид, че Законът за 

защита от дискриминация (чл.4, ал.1) въвежда задължение за всички правни субекти да се 

въздържат от поведение, което представлява пряка или непряка дискриминация по смисъла на 

чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от същия нормативен акт.  

Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на 

предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи по арг. 

чл.6,ал.2 ЗЗДискр. 

По смисъла на Закона за защита от дискриминация -  "неблагоприятно третиране" е 

всеки акт, действие или бездействие, които водят до по-малко благоприятно третиране на едно 

лице спрямо друго въз основа на признаците по чл. 4, ал. 1 или могат да поставят лице или 

лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, в особено неблагоприятно положение в сравнение с 

други лица - §1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр.  

В разглеждания случай спорът между страните се свежда до това, дали при  липсата на 

достъп до питейна вода и липса на санитарни условия в с. М. , обл. Х. поради не изградена 

инфраструктура  – водопровод и вътрешна водопроводна мрежа в селото жителите на същото 

са третирани по-неблагоприятно. Безспорно самото описание на фактите показва (липсата на 

водопроводна мрежа водеща до липса на питейна вода и вода за санитарно-  хигиенни нужди), 

че обективно е налице неравно третиране на жителите на село М. , обл. Х., спрямо всички 

останали граждани на територията ан страната, които имат достъп до ВиК услуги, респ. 

свободен достъп до питейна вода, вода за санитарно-  хигиенни нужди. Настоящият състав 

счита, че безспорно това неравно третиране е на основата на признаците лично и обществено 

положение.  

В случая всеки един жител на село М. , именно като жител на населеното място е пряко 

ограничен от възможността за свободен достъп до вода, поради липсата на изградена вътрешна 

водопроводна мрежа в населеното място.  Предвид спецификата на казуса не е необходимо да 

се анализира причинната връзка между защитените признаци и по-лошото третиране. В случая 

тя е пряка, видима и обективна. От една страна личното положение е характеристика 

иманентно присъща на личността, за която законодателя не  е дал конкретна дефиниция. 

Същата следва да се установява при всеки един конкретен случай. Доколкото личното 

положение на всеки жител в село М.  е свързано с правото му на достъп до питейна вода и  

Оправданието, че не са налични финансови средства за доизграждане на инвестиционните 

проекти – изграждане на водопреносна мрежа в с. М. , не могат да бъдат оправдание за 

неравното третиране.  Безспорно за лицата жители на населеното място с. М. , липсата на 

изградена ВиК система, води до множество неудобства в социално и битово отношение, 

поради което не е необходимо да се извършва и сравнение. В случая съставът счита, че е 

налице пряко, дискриминационно третиране породено от защитени признаци. В разглеждания 

казус жителите на с. М.   нямат пряк достъп до жизнено необходимата за всеки питейна вода, 

а оттам и до и добрите санитарни условия за живот.  Настоящият състав счита, че без 

осигуряване на вътрешно водопроводна мрежа в селото и възможност за свободен достъп до 

питейна вода и вода за санитарно-хигиенни нужди за всяка къща, жилище в населеното място, 

безспорно е налице неравноправното третиране . Допълнителен аргумент с оглед доводите на 

apis://NORM|1002|0||/
apis://NORM|40307|8|4|/
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съставът е, че съгласно чл. 10 от  ЗЗДсикр. при осъществяване на правомощията си държавните 

органи и органите на местното самоуправление са длъжни да предприемат всички възможни 

и необходими мерки за постигане целите на този закон.   

При постановяване на настоящото решение и с оглед спецификата на казуса Петчленен 

разширен заседателен състав на КЗД намира  за необходимо да посочи следното:   

Правото на човек до питейна вода е свързано с правото на живот. Без вода не е 

възможно съществуването на нито един биологичен вид, включително и човека.   „Безопасната 

и чиста питейна вода и добрите санитарни условия“ са признати за човешко право от Общото 

събрание на ООН6 

Наред с това, правото на човека до питейна вода е признато и от Европейската Комисия 

(EC Communication COM (2014) final on the European Citizens' Initiative "Water and sanitation are 

a human right! Water is a public good, not a commodity!"), съгласно който: „…достъпът до вода 

трябва да бъде признат като основно човешко право, защото е от съществено значение за 

живота на земята и е ресурс, който трябва да бъде споделен от човечеството ", „ ... всички 

държави носят задължения за правата на човека по отношение на достъпа до безопасна 

питейна вода, която трябва да бъде на налична, физически достъпна, поносима и приемлива“7 

Правoто на човека на безопасна питейна вода и добри санитарни условия като 

компоненти на правото на адекватен стандарт на живот са от съществено значение за 

пълноценното упражняване на правото на живот и на всички основни права на човека. 

В член 11 от Международният пакт за икономически, социални и културни права 

(МПИСКП),  държавите страни по пакта, признават на всяко лице и семейството му правото 

на задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и жилище, както 

и на непрекъснато подобряване условията на живот. В случая към условия на живот  попадат  

правото на вода и добри санитарни условия на живот. Ето защо водата следва да се разглежда 

като общо благо за човечеството, а оттам и като универсално право.   

Подобно на всички човешки права, правата на вода и добри санитарни условия налагат 

на държавите три категории задължения: задължения за зачитане, защита и прилагане ( виж 

Общ коментар № 15 на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права, точки 

20—29).  

Задължението за зачитане изисква от държавите да се въздържат от намеса в 

упражняването на правата на вода и добри санитарни условия, например чрез отказ или 

ограничаване на равния достъп до подходящо водоснабдяване, чрез незаконно замърсяване на 

водите или чрез разрушаване на услугите и инфраструктурата за водоснабдяване като 

наказателна мярка, напр. по време на въоръжени конфликти. 

Задължението за защита изисква от държавите да предотвратяват всякаква намеса от 

трети страни в упражняването на правата на вода и добри санитарни условия. Това включва 

приемането на необходимите законодателни и други мерки, чрез които да бъде ограничена 

намесата на трети страни, напр. корпорации, в упражняването на правата на вода и добри 

санитарни условия, особено в случаите, при които услугите за водоснабдяване се експлоатират 

или контролират от трети страни. 

            Задължението за прилагане изисква от държавите да приемат необходимите мерки за 

пълноценното реализиране на правата на вода и добри санитарни условия. Това включва 

задълженията за улесняване, утвърждаване и осигуряване. Задължението за улесняване 

изисква от държавите да предприемат положителни мерки, чрез които да оказват съдействие 

на хората и общностите да упражняват правата си. Задължението за утвърждаване изисква от 

                                                 
6 Виж : Резолюция, приета от Общото събрание на 28 юли 2010 г., A/RES/64/292, член 1: „Признава правото на 

безопасна и чиста питейна вода и добри санитарни условия за  човешко право, което е от съществено значение 

за пълноценното упражняване на правото на живот и на всички права на човека“.  Правата на човека на безопасна 

питейна вода и добри санитарни условия, резолюция, приета от Общото събрание на 17 декември 2015 г., 

A/RES/70/169, член 1: „Потвърждава, че правата на човека на безопасна питейна вода и добри санитарни условия 

като компоненти на правото на адекватен стандарт на живот са от съществено значение за пълноценното 

упражняване на правото на живот и на всички права на човека“ 
7 The human right to water and sanitation, http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
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държавите да предприемат мерки, за да гарантират наличието на подходящо образование във 

връзка с използването на водата за хигиенни нужди, опазването на водоизточниците и 

методите за минимизиране на разхищението на вода. Освен това държавите са задължени да 

предоставят вода, когато хората не са в състояние да упражняват правата си на вода и добри 

санитарни условия със собствени усилия. 

 Петчленен разширен заседателен състав счита за необходимо да посочи, че правото на 

човек до вода, като основно човешко право включва и допълнителни компоненти, а именно: 

       Правото на човека на безопасна питейна вода дава право на всекиго, без 

дискриминация, да има справедлив достъп до достатъчна, безопасна, приемлива, физически и 

финансово достъпна вода за лична и домашна употреба.      

 Правото на човека на добри санитарни условия дава право на всекиго, без 

дискриминация, на физически, справедлив и финансово приемлив достъп до добри санитарни 

условия във всички сфери на живота, които да бъдат безопасни, сигурни, хигиенични, социално 

и културно приемливи, да осигуряват неприкосновеност на личния живот и да гарантират 

човешкото достойнство. 

  Необходимо е да има физическа достъпност и качество до услугите по водоснабдяване 

и канализация следва да бъдат достъпни за всекиго, без дискриминация, в рамките на или в 

непосредствена близост до домакинствата, здравните и образователните институции, 

публичните институции, обществените и работните места8. Относно качеството на водата, тя 

трябва да бъде безопасна за пряка консумация от човека (напр. като питейна вода) и друга 

лична или домашна употреба, без заплаха за човешкото здраве. От друга страна санитарните 

съоръжения трябва да гарантират неприкосновеността на личния живот и да са безопасни за 

ползване в хигиенно и техническо отношение.  

Упражняването на правата на човека на питейна вода и добри санитарни условия е 

тясно свързано с други права на човека, сред които правото на живот, достойнство, храна, 

здравеопазване и образование.  

  За пълнотата мотивите настоящият състав счита за необходимо да посочи, че личното 

положение е характеристика иманентно присъща на личността, за която законодателя не е дал 

законова дефиниция. От това следва, че същата следва да се установява при всеки един 

конкретен случай. Според състава, доколкото личното положение на всеки жител в село М. , 

обл. Х. е свързано с правото му на достъп до питейна вода и на добри санитарни условия за 

живот, като част от универсалните права на човека, то в случая е налице и защитения от закона 

признак „лично положение“. Относно личното и общественото положение, следва да се държи 

сметка, че общественото положение е проекция на личното положение, а упражняването на 

правата на човека, правото на питейна вода и добри санитарни условия е тясно свързано с 

други основни права, сред които правото на живот, достойнство, храна, здравеопазване и 

образование, които имат отражение за личното и общественото положение на жителите на с. 

М. .  

  В чл. 10 от ЗЗДискр. са въведени задължения за всички държавни органи и органите 

на местното самоуправление да предприемат всички възможни и необходими мерки за 

изравняването на възможностите за участие в социалния живот на уязвимите обществени 

групи. В случая съставът приема, че единствената пречка за реализирането на това фактическо 

положение в село М. , общ. Х. е недовършено инвестиционно намерение на Община Х. за 

доизграждане на водопроводната система в населеното място, поради липса на финансови 

средства отстрана на общината, която липса не може да бъде оправдание за неравното 

третиране. По този начин ответните страни в производството Кмета на Община Х. и 

Общинския съвет Х., представляван от неговия председател чрез неизпълнението на 

задълженията си за предприемане на всички възможни и необходими мерки за постигане 

                                                 
8 В тази връзка виж и препоръка № 164 на МОТ от 1981 г. съгласно която при провеждането на съгласувана национална 

политика по безопасността на труда, здравословните условия на труд и работна среда следва да се вземат мерки в областта 

на санитарните инсталации, съоръженията за миене и доставката на питейна вода в съответствие с член 4 от Конвенция № 

155 на МОТ от 1981 г. 
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целите на Закона за защита от дискриминация и доизграждане на водопроводната система в 

населеното място по отношение на жителите на с. М. , обл. Х.,  за осигуряване на свободен 

достъп до питейна вода и добри санитарни условия на живот, не са изпълнили законово 

задължение, произтичащо от разпоредбата на чл. 10 от ЗЗДискр. нарушение на чл.4, ал.2 от 

ЗЗДискр.  

  В тази връзка и с оглед установеното наличие на дискриминация по смисъла на чл. 4 

ал. 2 ЗЗДискр. настоящият състав счита за нужно на основание чл. 47, т. 4 във връзка с чл. 40, 

ал. 2 от ЗЗДискр. да даде и задължителни предписания на  Кмета на Община Х. и   Общински 

съвет Х., представляван от Председателя на Общински съвет Х., с цел преустановяване на 

установените в настоящото производство нарушения на антидискриминационното 

законодателство. 

Воден от гореизложеното, Петчленен заседателен състав на Комисията за защита от   

дискриминация на основание чл. 47 във връзка с чл. 65 и чл. 66 от ЗЗДискр. 

 

    Р Е Ш И :  

 

УСТАНОВЯВА, по доклад за самосезиране с вх. № 12-11-2459/26.09.2018 г. по описа 

на КЗД, изготвен от Б Х , Зам. Председател, че липсата на изградена водопроводна мрежа в 

село М.  и  липсата на достъп до питейна вода и вода за битови нужди,  представлява 

нарушение на чл.11 от Международен пакт за икономически, социални и културни права. 

УСТАНОВЯВА, по доклад за самосезиране с вх. № 12-11-2459/26.09.2018 г. по описа 

на КЗД, изготвен от Б Х , Зам. Председател, че липсата на изградена водопроводна мрежа в 

село М. , обл. Х., която да осигури  свободен достъп до питейна вода и вода за битови нужди 

на жителите на населеното място, представлява нарушение на чл.10 от ЗЗДискр. и на чл. 4, 

ал.2 от ЗЗДискр. на основата на признаците „лично положение“ и „обществено положение“ 

спрямо  определяема група лица,   жители  на село М. , обл. Х..    

УСТАНОВЯВА, че ответната страна -  Кмета на Община Х., с адрес, гр. Х., пл. 

„Общински“ № 1, чрез неизпълнението на задълженията си за предприемане на всички 

възможни и необходими мерки за доизграждане на водопроводната система в населеното и 

осигуряване на свободен достъп до питейна вода и добри санитарни условия на живот на  

жителите на с. М. , обл. Х.,  не е изпълнил законово задължение,  произтичащо от разпоредбата 

на чл. 10 от ЗЗДискр.,  водещо и  до нарушение на чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. на основата на 

признаците „лично положение“ и „обществено положение“ спрямо  определяема група лица, 

жители  на село М. , обл. Х..   

УСТАНОВЯВА, че ответната страна - Общински съвет Х., представляван от 

Председателя на Общински съвет Х., с адрес, гр. Х., пл. „Общински“ № 1, чрез неизпълнението 

на задълженията си за предприемане на всички възможни и необходими мерки за 

доизграждане на водопроводната система в населеното и осигуряване на свободен достъп до 

питейна вода и добри санитарни условия на живот на  жителите на с. М. , обл. Х.,  не е 

изпълнил законово задължение,  произтичащо от разпоредбата на чл. 10 от ЗЗДискр., водещо 

и  до нарушение на чл. чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. на основата на признаците „лично положение“ 

и „обществено положение“ спрямо  определяема група лица,   жители  на село М. , обл. Х..   

  НАЛАГА, на основание  чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр. във вр. с чл.47, т.4 от ЗЗДискр. 

на Кмета на Община Х.,  принудителни административни мерки за предотвратяване на бъдещи 

подобни нарушения, като ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ на длъжностното 

лице да предприеме необходимите мерки и действия за премахване на фактическата 

дискриминация спрямо жителите на село М. , общ Х. и гарантиране спазване на основните им 

права, включващи право на питейна вода и добри санитарни условия. 

 НАЛАГА на основание  чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр. във вр. с чл.47, т.4 от ЗЗДискр. 

на Общински съвет Х., представляван от Председателя на Общински съвет Х. на 

основание  чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр. принудителни административни мерки за 

предотвратяване на бъдещи подобни нарушения, като ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/universalni-mezhdunarodni-aktove/984-mezhdunaroden-pakt-za-ikonomicheski-sotzialni-i-kulturni-prava
apis://NORM|40307|8|76|/
apis://NORM|40307|8|76|/
apis://NORM|40307|8|76|/
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ПРЕДПИСАНИЕ на длъжностните лица да предприемат необходимите мерки и действия за 

премахването на фактическата дискриминация спрямо жителите на село М. , общ Х. и 

гарантиране спазване на основните им права, включващи право на питейна вода и добри 

санитарни условия. 

 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 67, ал. 2 от ЗЗДискр. 3 (три) месечен срок от 

получаваене на уведомлението за изпълнение на дадените с настоящото решение 

задължителни предписания, в който срок адресатите на предписанията, писмено да уведомят 

Комисията за защита от дискриминация за изпълнението на предписанията. 

Настоящото решение е постановено при участието на заинтересованата страна - 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Заверен препис от настоящото решение да бъде изпратено на страните  по преписката. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд С.  – град 

чрез Комисията за защита от дискриминация по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването му. 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………… 

               (Златина Дукова) 

 

 

 

     ДОКЛАДЧИК : …………………    

                    (Наско Атанасов) 

  

 

       ………………………… 

       (Орлин Колев) 

 

 

 

       ………………………….. 

         (Петър Кичашки) 

        

 

 

       …………………………… 

       (Владимира Стоименова) 
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