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РЕШЕНИЕ 

№ 393 

гр.София, 22.11. 2017 г.  

 

 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

Трети специализиран заседателен състав по чл.48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация с 

членове 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А.              

                ЧЛЕНОВЕ:         С.ЙО. 

                С.С.     

         

разгледа докладваната от С.ЙО. преписка №48 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка №48/2016 г. е образувано с Разпореждане №136/04.02.2016 

г. на Председателя на КЗД по жалба с вх.№44-00-4519/22.12.2015 г. и допълнение към нея с вх. 

№ 44-00-152/20.01.2016 г. подадени от З.С.В. от с. Г***, Община К***, Б*** област.  

С оглед изложените оплаквания в жалбата за дискриминация по признак „лично 

положение“, преписка №48/2016г. е разпределена за разглеждане от Трети специализиран 

заседателен състав . 

2.Конституирани страни в производството по преписка №48/2016 г. 

 1.З.С.В., в качеството на жалбоподател, с адрес за призоваване: с. Г***, Община К***, 

Област Б***. 

 2. З.Д. – началник ТСУ към Община К***, в качеството на ответна страна, с адрес на 

призоваване: гр.К***,  бул. „Б****“ №*. 

 3. Ж.Б.– главен архитект Община К***, в качеството на ответна страна, с адрес на 

призоваване, гр.К***,  бул. „Б***“ №*. 

 4. Г.Д.- кмет на Община К***, в качеството на ответна страна, с адрес на призоваване: гр. 

К***, бул. Б*** №*. 

 В жалбата си З.В. прави оплаквания за осъществена спрямо него дискриминация по 

признак „лично положение“ от страна на кмета на Община К*** Г.Д., З.Д.- началник на 

Дирекция ТСУ към Община К*** и Ж.Б.- главен архитект на Община К*** изразяваща се в 

действия и бездействия от страна на посочените длъжностни лица във връзка с издаденото 

разрешение на строеж ( строителство на ограда по всички страни на УПИ VI – 9 от кв. 9 по 

плана на село Г** в полза на лицето М.И.Д.), които действия засегнали правото му на 

собственост на съответната част от имот ( УПИ VI – 47). 

  Жалбоподателя уточнява, че служителите на общинската администрация в пълно 

нарушение (без да е дадено писмено съгласие от негова страна за строеж на ограда) приели за 

безусловно верни извършените геодезически замервания на границите между неговия имот и 

имота на лицето М.И.Д. от ангажирани лично от М.Д. проектанти. Твърди, че налице навлизане 

в границите на неговия имот за установяване на което ангажирал от своя страна инженер - 

геодезист , който да извърши замерване на гранични точки между двата имота. Заявява, че 

компетентното лице инж. Д.Н. изготвил проектантска скица, като писмено удостоверил 

съществуващите нередности и  съществено навлизане в имота му, за което обстоятелство подал 
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писмен сигнал до Община К*** относно констатираните  нарушения на дворищно 

регулационни граници между двата имота. 

 Допълва, че неколкократно подавал молби и жалби в тази връзка до Община К***, на които не 

е обърнато внимание от страна на служителите на общинската администрация, включително 

молби за представяне на служебна информация ( копие на издадено разрешително за строеж  на 

ограда на М.И.Д., документ за дадено от негова страна писмено съгласие за строеж на ограда, 

Протокол за извършено трасиране границите на имоти ( УПИ VI – 47 и УПИ VI – 49, кв.9 по 

действащия план на с. Г**, Община К***, актуална скица от предходно трасиране и 

кординиране на граничните точки, изготвена от инж. Я.Т.). Счита, че спрямо него целенасочено 

и недобросъвестно са извършени действия водещи до неблагоприятното му третиране по 

смисъла на § 1, т.7 от ЗЗДискр. по признак „ лично положение“. 

 Ответните страни по преписката – кметът на Община К*** Г.Д., З.Д. – началник ТСУ към 

Община К*** и Ж.Б. са депозирали писмено становище до КЗД с вх. №16-14-6/22.02.2011 г. и 

вх.№16-15-661/10.11.2017 г.,  в което претендират за неоснователност на  подадената от З.В. 

жалба по следните съображения: 

Отбелязва се, че на 26.11.2012 г. в Община К*** е подадено Заявление за издаване на 

разрешение за изграждане на ограда от М.И.Д. с ЕГН *** от с. Г***, Община К***, с 

приложени към заявлението документ за собственост и конструктивно становище от инж. 

С.М.С..  

На 27.11.2012 година е издадено разрешение за строеж № 93 от 27.11.2012 г. за 

извършване на строителство на ограда-шеста категория по всички регулационни граници на 

УПИ VI- 49 от кв. 9 по плана на с. Г**, община К***, което разрешение е издадено на 

основание чл. 147, ал. 1, т. 7 и чл. 48, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Отбелязва се, че съгласно чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционен 

проект за издаване на разрешение за строеж за плътни огради на урегулирани поземлени имоти 

с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м. Уточнява се, че право да се ограждат 

урегулираните поземлени имоти дава чл. 48 от ЗУТ, като съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗУТ при 

липса на съгласие на собственик на засегнат имот, строителството на плътна ограда между 

съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска, ако разстоянието от оградата 

до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или 

равно на височината на плътната част на оградата, като оградата се разполага изцяло в имота на 

възложителя. Допълва се, че издаденото разрешение не е обжалвано в 14-дневния срок и е 

влязло в законна сила. 

Пояснява се, че съгласно издаденото разрешение следва да се спазват указанията в 

конструктивното становище, както и строежа да започне в рамките на 3 години от издаване на 

разрешението за строеж. Съобразно изискването на това условие, се уточнява, че на 09.07.2015 

г. е съставен Протокол за трасиране на границите на имот УПИ VI- 49 и УПИ X- 48 от кв. 9 по 

действащия план на с. Г**, Община К***, Област Б*** от компетентно за това лице по чл. 16 от 

Закона за кадастъра и имотния регистър - инж. Я.И.Т., управител на ЕТ „К**-Я***“ - Я*** с 

ЕИК ***** вписано в регистъра на правоспособните лица със Заповед № 800/2001 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастъра. При трасирането не 

са констатирани несъответствия със съседните имоти, като съгласно записаното в протокола е 

присъствал и съседа при северната граница на имота, а именно жалбоподателя З.В.. 

В сигнал с вх. № 94-00-5652 от 09.09.2015 г. до Община К*** З.В. е съобщил за наличие 

на съществено разминаване между дворищно-регулационните граници между УПИ VI- 49 и 

УПИ IV- 47 и двата от кв.9 по плана на с. Г**, Община К***, като излага молба за извършване 

на проверка от  компетентни общински служители за констатиране нарушението на дворищно –

регулационните граници между двата имота. Отбелязва, че не е в компетенцията на 

служителите на Община К***  заемането на страна при спор за имуществено право.  

Допълва, че съгласно чл.16 от Закона за кадастъра и имотния регистър, дейности по 

кадастъра могат да изпълняват само лица, получили правоспособност по кадастър при 

условията и по реда на този закон или придобили правоспособност по реда на 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по 
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Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални 

квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон. 

Допълва се също, че З.В.е приложил комбинираната-скица на собствения си имот IV- 47 

от кв. 9 по плана на с. Г**, на която комбинирана скица не се установява по категоричен начин 

навлизане на съседния УПИ VI- 49 от кв9 в неговия имот. Заявява се, че с писмо изх.№94-

005652 от 23.09.2015г. на Община К*** е отговорено на З.В., за липсата на компетентност по 

отношение възникналия спор между него и собственика на съседния на него имот - УПИ VI- 49, 

кв.9 и произнасяне по спорове от вещно-правен характер. 

 В писмено становище с вх. № 44-00-3434/03.11.2017 г. З.В. е направил следното 

уточнение относно исканията си към административния орган, а именно : 

 Да се извърши проверка от компетентни служители на Община К*** за констатиране 

нарушение на дворищно регулационните граници между УПИ IV- 47 и УПИ VI- 49 от кв. 9 по 

плана на село Г**, Община К*** и приложат мерки на административна принуда, като се 

задължат посочените общински служители „да разпоредят събарянето на незаконно  

построената ограда от съседите ми“. 

 Съвкупният анализ на  изложените фактически основания за исканията и самите 

искания налага извод, че изложените от жалбоподателя З.В.искания, попадат изцяло в 

правомощията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър . 

 С оглед на изяснената фактическа обстановка, Трети специализиран заседателен състав 

след като внимателно прегледа и прецени оплакванията в жалбата намира, че твърдяните 

нарушения не сочат за адмнистративноправен спор с очертан от Закона за защита от 

дискриминация предмет на регулиране, а сочат за възникнал спор за претендирани вещни права 

върху недвижим имот, които не са от компетентността на Комисия за защита от 

дискриминация.  

Предвид липсата на уредени от законодателя правомощия по чл.47 от ЗЗДискр. на КЗД 

да се произнесе по искания за извършване на геодезически измервания, то настоящия състав 

счита, че жалбата с вх.№44-00-4519/22.12.2015 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-

152/20.01.2016 г. подадени от З.С.В. от с. Г**, Община К***, Б***ка област, заведена в 

деловодството на КЗД следва ведно с приложенията по преписка № 48/2016 г. на основание чл. 

31, ал.2 от АПК , във връзка с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. и чл. 8, ал.2 от ППКЗД, производството по 

преписката да бъде прекратено, а преписката да се препрати по компетентност на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър. 

Воден от гореизложеното Трети специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисия за защита от дискриминация на основание чл. 31, ал.2 от АПК, във връзка с чл.70, ал.1 

от ЗЗДискр. и чл. 8, ал.2 от ППКЗД  

 

 

           Р Е Ш И : 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. .№44-00-4519/22.12.2015 г. и допълнение 

към нея с вх. № 44-00-152/20.01.2016 г. подадени от З.С.В. от с. Г**, Община К***, Б***ка 

област.  

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по преписка №48 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2016 г.  

    ПРЕПРАЩА на основание чл.31, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс за 

сведение и разглеждане по компетентност преписката на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред 

административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, в чийто район се 

намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателя. 
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 Копие от решението да се връчи на жалбоподателя З.С.В., с адрес: с. Г**, Община К***, 

Област Б*** за сведение. 

 

 

 

 

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

                                             /  Н. А.    /      

 

 

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

                                         /    С.ЙО./            

 

 

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

                                                                                   /  С. С. /    

 

 


