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                                                                 Р Е Ш Е Н ИЕ  

 

                                                               №681 

 

                                        гр. С. , 14.09.2021 г.  

 

           КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, АД ХОК заседателен 

състав, състоящ се от следните членове:  

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Орлин Колев,                                   

ЧЛЕНОВЕ:  Сабрие Сапунджиева, 

      Наско Атанасов, 

разгледа докладваната от Сабрие Сапунджиева - докладчик по преписка № 689 по описа на 

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

  Производството е по реда на Раздел I от Глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация. 

  Производството по преписка № 689/2019 г. е образувано с Разпореждане № 

1186/27.08.2019 г., издадено от Председателя на КЗД,  въз основа на Решение, взето с 

Протокол № 11  от  заседание на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от 17.07.2019 

г., по повод доклад с вх   №12-11-2036/20.05.2019 г... по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р 

А. Д. – председател на КЗД, на основание чл. 40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация, 

в рамките на кампания „Достъпна България“, относно изградена и поддържана недостъпна 

архитектурна среда за обект на Н. - клон С. , с административен адрес: гр. С. , бул. *, е 

образувана преписка № 689/2019 г.  

 Предвид изложените и 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 №689/2019г. 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. , бул.*.- в качеството 

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

ЗЗДискр. 

ОТВЕТНИ СТРАНИ:  

 

2.  Н. (Н. ) с адрес: гр .С. , ул. „Кричим“ № 1 – за обект на Н.  - клон С. , с 

административен адрес: гр. С. , *. 

 

3. КМЕТА НА ОБЩИНА С. ,  представляващ Община С. , с адрес: Община С. , гр. 

С. , *. 

 

 

II. Фактически състав на евентуалното нарушение, според изложеното в доклада за 

самосезиране:   

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

гр. С.  1125, бул. "Драган Цанков" 35 

тел.: 02/ 807 30 30, факс: 02/ 870 84 48 

e-mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 
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В доклад с вх вх.№ 12-11-2642/16.07.2019 г.. по описа на КЗД., изготвен от доц. д-р А. Д. 

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

/ЗЗДискр./ са отразени обстоятелства за 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" за 

обект: за обект на  Н. - клон С. , с административен адрес: гр. С. , бул.„*. 

Към доклада е приложен Констативен протокол с вх. № 12-11-255/28.01.2018 г. и 

снимков материал.   

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

 След уведомителни писма за образуване на производство е постъпила информация от 

Н.  и от Кмета на община С.  във връзка с производството по пр. № 689/2019г  за обект: Н.  - 

клон С. ,  с административен адрес: гр. С. , бул.*, като в отговорите  на  институциите е 

заявено следното:    

От страна на Н.  се посочва, че За нуждите на Н. , с оглед предоставяне на 

административни услуги на гражданите на община С. , е открит офис в гр. С.  към Р.  - Г. 

Сградата, в която се помещава офисът е собственост на община С. .  Видно от договор № *г., 

сключен между кмета на община С.  и директорът на Р.  - Г.  , собственикът, в лицето на 

община С. , предоставя безвъзмездно за управление на ползвателя - Р.  - Г.   за нуждите на 

офис С.  част от собствения си недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 19 кв. м на първия етаж от масивна двуетажна 

административна сграда с адрес: гр. С. , ул*. Договорът е сключен за срок от 5 години, 

считано от 01.11.2016 г. Изрично с клаузата на чл. 6, ал. 3 от договора на ползвателя не е 

разрешено извършването на трайни подобрения и конструктивни промени в имота без 

съгласието на собственика. 

 В писмото на директора на Р.  - Г.  , посочено по-горе, по повод писмо с вх. № 94-00-

454/27.05.2015 г. от  Ваня   Николова, в което е поставен същият въпрос, незабавно са били 

проведени разговори с председателя на Общински съвет - С.  и с кмета на общината, имащи 

законови правомощия по отношение упражняване правата върху общинската собственост 

съобразно Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Изпратено е и официално писмо с изх. № 08-00-7/27.05.2015 г. с 

молба за предприемане на необходимите мерки за разрешаване на проблема. В становището 

си директорът на Р.  - Г.   пояснява, че официален отговор на това писмо не е получен, но 

според компетентните органи от страна на община С. , в телефонни разговори, проблемът е 

разрешен с изграждането на асансьор, предназначен за хора с двигателни увреждания, който 

осигурява достъп до нивото, на което са разположени всички офиси, които имат вътрешна 

свързаност. От изпратения снимков материал от Р.  - Г.   е видно, че действително на „кота 

нула" има врата, водеща до асансьор, която е обозначена с международния символ за 

достъпност на видно място. 

В становищата на Н.  и на Кмета на Община С.  се твърди, че  за обекта „Р. - клон Г.   за 

нуждите на офис - С. " е разположен в помещение с площ 19 кв.м на първи етаж в сграда с 

идентификатор * по КККР на гр. С. Сградата е общинска собственост, съгласно приложения 

АОС № *г. 

От южната страна на сградата е изграден асансьор за осигуряване на достъпна среда, 

съгласно Разрешение за строеж № *г. от гл. архитект, като посредством приложения към 

писмото от Кмета на Община С.  снимков материал е проследен маршрут, преминаващ 

последователно през: входа на асансьора на тротоарно ниво; изхода на асансьора на първия 

етаж, водещ към антрето пред „Б. "; самото антре пред офиса на „Б. "; топлата връзка между 

посоченото антре и фоайето пред помещенията на Общинска служба „З." - С.  и Р. 

Настанените в сградата институции са разположили на видно място указателни табели и 

съобщения за хора, нуждаещи се от придвижване с асансьора. 

Обясняват, че от срана на Р.  за офис в гр. С. , видно от изложеното е изградена 

архитектурна среда, която осигурява достъпа на лица с увреждания до публичните места, 

находящи се в общинската сграда на ул. * в гр. С. 
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В становището на Община С.  е подчертано също, че съществува (е изградена) 

архитектурна среда, която да осигурява достъпа на лица с увреждания до публичните места, 

находящи се в общинската сграда с адрес : гр. С. , ул. *. 

Предвид заявените от ответните страни в производството обстоятелства както и 

необходимостта от за изясняване на заявените факти  чрез регионален представител на КЗД 

е възложено да се извърши повторна проверка на обекта  с указателно писмо 12-11-

1865/26.05.2021г.   

По преписката е депозиран доклад с вх. 12-11-1941/04.06.2021 г. от Регионалния 

представител на КЗД за обл. Г.  , на който е възложена повторната проверка . В изпълнение 

на дадените указания за повторна проверка за установяване на фактическото положение за 

обекта: Н.  - клон С. ,  с административен адрес: гр. С. ,*.  

Доклада е придружен с подробен снимков материал, в който е отразено фактическото 

положение към  датата на повторната проверка.  

         Видно от приложения към преписката доклад, регионалният представител на КЗД е 

посетил обекта предмет на производство, като на място е установено, че действително за 

обекта предмет на производство по преписка  № 689/2019 г. съществува достъпна 

архитектурна среда, която да осигурява свободен достъп на лица с увреждания до обекта на 

Н.  – гр. С. . 

Констатации и изводи на КЗД 

Изискванията за редовност на сезирането осигуряват надлежното упражняване на 

процесуални права от страните, поради което съдът. Включително и КЗД служебно 

упражнява контрол за спазването им, респективно за липсата на положителни или наличието 

на отрицателни процесуални предпоставки за допустимост на производството. 

  Настоящият Ад хок заседателен състав отчитайки фактическото положение, с оглед  

заявените обстоятелствата от ответната страна по преписка  № 689/2019 и приложения 

снимковия материал следва да приеме, че към датата на съставяне на повторния доклад от 

проверка, обекта предмет на производство пред КЗД, а именно обект на  Н. - клон С. , към Н. 

, с административен адрес: гр. С. 

             АД ХОК заседателен състав, следва да съобрази тези данни и обстоятелства с 

разпоредбата на чл. 27, ал.2, т.5 от АПК.   

Наличието на правен интерес по смисъла на чл. 27, ал.2, т.5 от АПК от страна на 

иницииращия производството, в случая самата Комисия, е задължителна предпоставка за 

разглеждането на преписката. Интересът следва да е налице през цялото време на 

производството. Ето защо настоящият състав счита, че отразените от ответните страни 

обстоятелства за осигурен свободен достъп  на лица с увреждания до публичните места в 

общинската сграда в гр.Севливео и в частност до Н.  клон С. , чрез техническо средство - 

асансьор до обекта, а и от данните от повторната проверка, са достатъчно основание да се 

приеме, че в случая е налице  основание за прекратяване на производството по преписката, а 

именно поради отпаднал правен интерес от водене на производство.    

                 Воден от гореизложеното, разглеждащият състав счита, че следва на основание чл. 

27, ал.2, т.5 от АПК. да прекрати производството по преписка № 689/2019 г. поради наличие 

на архитектурна среда, която не възпрепятства свободния достъп на лица с увреждания до 

обекта предмет на производството, а именно: Н. - клон С. , към Национална 

здравноосигурителна каса, с административен адрес: гр. С. , водещо  и  до липса на правен 

интерес от продължаване  на производството.     

                AD HOC заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация 

 

                         Р Е Ш И : 

               

 ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 689/2019 г. по описа на Комисия за 

защита от дискриминация, поради закриване на обекта, предмет на производство по 

преписката, а именно:      Н. - клон С. , с административен адрес: гр. С. 
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            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  доклад с вх №12-11-2036/20.05.2019 г..  по описа 

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

протокол с вх. №12-11-255/28.01.2019 г.   

 

 

              Заверен  препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката. 

 

  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. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………….. 

           (Орлин Колев)  

 

 

                                 

   ЧЛЕНОВЕ:  …………………… 

    (Сабрие Сапунджиева) 

 

 

 

    ……………… 

         (Наско Атанасов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


