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РЕШЕНИЕ 

 
№ 388 

 
гр. София, 13.04.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:   

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Б.Х.1 

        ДОКЛАДЧИК: П.К. 

                            ЧЛЕН: В.С. 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от З.Д. преписка № 110 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписка № 110/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

328/05.05.2020 г. на Председателя на КЗД по доклад за самосезиране с вх. № 12-11-

1278/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – Председател на КЗД, относно недостъпна 

архитектурна среда на обект: Н. – Териториално поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се на 

адрес: гр. Г., ***.  

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

признак „увреждане“, образуваната преписка № 110/2020 г. е разпределена за разглеждане 

от Ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

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

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

ЗЗДискр. 

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

управление: гр. С., ***. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклада за самосезиране с вх. № 12-11-1278/09.03.2020 г. доц. д-р А.Д. – Председател 

на КЗД посочва, че на 12.07.2019 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. № 12-11-

2853/30.07.2019 г. за извършена проверка на обект: Н. – Териториално поделение – гр. Д., 

офис - Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***. 

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.   

                                                           
1 На основание Заповед № 12-11-691/05.-3.2021 г., подписана от председателя на Комисия за защита от 

дискриминация Б.Х. замества З.Д. в проведеното на 16.03.2021 г. открито заседание (о.з.) по преписка № 

110/2020 г. 
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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. № № 12-11-2853/30.07.2019 г. 

На 12.07.2019 г. за обект: Н. – Териториално поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се 

на адрес: гр. Г., ***, посетен от регионален представител на Комисия за защита от 

дискриминация, е бил съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-2853/30.07.2019 г. 

Видно от съдържанието на същия, при проверка на състоянието на архитектурна достъпност, 

е констатирано, че обектът не е достъпен за хора с увреждания. 

От представените по преписката доказателства действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка обследваният обект не е бил достъпен за хора с 

увреждания. 

В постъпило становище с вх. № 14-20-67/06.08.2020 г. ответната страна посочва, че 

съгласно договор № 437/04.11.2016 г. за учредяване на безвъзмездно управление върху 

недвижим имот - публична общинска собственост община Г. предоставя за безвъзмездно 

управление на Т. на Н. - Д. - части от общински недвижим имот - офис № *** с полезна площ 

14.00 кв. м. и офис № *** с полезна площ 6.00 кв. м., намиращи се на III етаж в сграда, 

находяща се в *** на гр. Г., с административен адрес: гр. Г., ***, съгласно АПОС № 

3603/07.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията гр. Г. под № 180, том И, вх.рег. № 

926/14.03.2013 г., при граници и съседи: ***. 

Сочи, че сградата е триетажна, монолитна, е направен основен ремонт през 2016 г. 

Добавя, че община Г. е отдала останалата част от сградата на „Ц.“ и др. фирми и 

организации. 

Твърди, че в офиса на Т. на Н. - Д. в гр. Г. работи един служител от 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 пенсии. За обслужване на клиентите със затруднен достъп на видно място 

била поставена информация с телефона 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. 

Посочва, че сградата е с правен статут на етажна собственост, като Т. на Н. - Д. не било 

собственик на имота. Същият имал качеството на ползвател и не можел да е субекта, който 

следвало да отговаря за поставянето на подходящо съоръжение или самостоятелно да 

изгради необходимата архитектурна среда в общите части на сградата. 

Твърди, 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 обстоятелството, че били осигурени всички възможни условия, които Т. на Н. - Д. е 

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

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

Г. наравно с другите граждани без странична помощ. Тези лица винаги били получавали и 

щели да получават и занапред достъп до предоставяните от Н. административни услуги. 

Добавя, че същите били обслужвани от служителя по надлежния ред както всички други 

граждани. Т. на Н. - Д. предоставял услугите, които могли да бъдат заявени на място и по 

електронен път, чрез интернет портала на института ***. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: Договор № 

437/04.11.2016 г.; Три броя снимки на обекта. 

Проведени са две открити заседания (о.з.) по преписката. На първото о.з. страните са 

заявили желание за сключване на споразумение по реда  на чл. 62 ЗЗДискр., поради което е 



3 
 

насрочено ново о.з. по преписката. На второто о.з. изготвилата 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.,  със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, 

редовно призована, не се явява; представлява се от главен юрисконсулт Р.А., с пълномощно 

по преписката. Съставът е констатирал липсата на постъпило споразумение пo реда на чл. 62 

от ЗЗДискр., след което е продължил гледането на преписката по общия ред. Приет и 

приобщен към преписката е докладът-заключение, ведно със събраните в хода на 

предварителното проучване 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. 
След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, Ad hoc заседателен състав прие за установено от фактическа и правна страна 

следното: 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от  представеното от ответната страна становище с вх. № 14-20-16/16.03.2021 г., в 

съответствие с нормативните изисквания за достъпност, ответната страна е осигурила за 

постоянно ползване от хора с увреждания устройство за изкачване на стълби за инвалидни 

колички, отговаряща на нормативните изисквания, за обект: Н. – Териториално поделение – 

гр. Д., офис – Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***. Посочено е, че устройството е 

позиционирано на входа на сградата, като е монтиран и звънец за оповестяване. 

С молба с изх. № 1029-24-524/10.03.2021г. директорът на Т. на Н. – Д. е поискал 

съгласие от кмета на община Г. за ползване на горепосоченото устройство за изкачване на 

стълби за инвалидни колички при осъществяване на дейността на Т. на Н. – Д., офис – Г. с 

адрес: гр. Г., ***. 

С писмо с изх. № АО-02-19-3385/12.03.2021 г. кметът на община Г. е дал изрично 

писмено съгласие за ползване на устройството за нуждите на Т. на Н. – Д., офис – Г. с адрес: 

гр. Г., ***. 

Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение са предприети 

мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания до обект: Н. – 

Териториално поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***.  

С оглед така изнесените факти, настоящият състав намира наличието на достъпна 

архитектурна среда за конкретния обект като безспорно установена.  

От така изложеното се налага изводът, че с осигуряването на свободен достъп до и в 

обект: Н. – Териториално поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***, на 

лица с двигателни увреждания, ответната страна Н., представляван от управителя И.И., със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ***, е отстранила допуснатото към момента на 

първоначалната проверка нарушение, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЗДискр. 

и нарушение на чл. 37 ЗЗДискр., на основата на признак „увреждане”, отразено с Констативен 

протокол № 12-11-2853/30.07.2019 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, 

включително и за тези с ограничена подвижност, за достъп до обследвания обект, а от друга 

страна - не са налице пречки за реализирането на техните законови права.  

С оглед осигуряването на достъпна архитектурна среда до процесния обект настоящият 

състав счита, че на основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр. на ответната страна следва да бъде дадена 

препоръка да поддържа в изправност съоръжението, осигуряващо самостоятелен и 

безпрепятствен достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: Н. – 

Териториално поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***. Поради същото 

основание настоящият състав счита, че спрямо ответната страна не следва да бъде налагана 

имуществена санкция. 

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

Ad hoc заседателен състав на КЗД 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна Н., представляван от управителя И.И.,  със 

седалище и адрес на управление: гр. С., ***, е предприела необходимите действия и мерки 
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за осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: Н. – Териториално поделение – гр. 

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

На основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр., ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна Н., 

представляван от управителя И.И.,  със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, да 

поддържа в изправност съоръжението, което да позволява самостоятелен и безпрепятствен 

достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: Н. – Териториално 

поделение – гр. Д., офис – Г., находящ се на адрес: гр. Г., ***. 

НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на Н., представляван от управителя 

И.И., със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, по преписка № 110/2020 г. по описа на 

КЗД, образувана въз основа на доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1278/09.03.2020 г., 

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

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на АПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                       Б.Х. 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            П.К. 

 

                 ……………………….... 

                                                             В.С. 
 

 


