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РЕШЕНИЕ 

 
№ 753 

 
гр. С. , 12.10.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.  Йовчева 

        ДОКЛАДЧИК: Баки Хюсеинов 

                            ЧЛЕН: Сабрие Сапунджиева 

 

в свое открито заседание, като разгледа докладваната от Баки Хюсеинов преписка № 320 по 

описа на Комисията за защита от дискриминация за 2021 г., и за да се произнесе, взе предвид 

следното: 

Производството по преписка № 320/2021 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-2066/04.06.2021 г., 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 

недостъпна архитектурна среда на обект: Т. находящ се на адрес: гр. Т. 

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. във вр. с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. 

по признак „увреждане“, образуваната преписка № 320/2021 г. е разпределена за разглеждане 

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

ЗЗДискр. 

2. Т. представлявано от директор, с адрес: гр. Т. ,***. - в качеството на ответна страна. 

3. Община Т. , представлявана от кмета, с адрес: гр. Т. ,***. - в качеството на ответна 

страна 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх № 12-11-2066/04.06.2021 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: Т. находящ се на адрес: гр. Т. ,***. 

 Към доклада е приложен Констативен протокол  № 12-11-1251/09.04.2021 г., послужил 

като основание за образуване на производството.  

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

Постъпило е становище с вх. № 19-00-158/14.09.2021 г. от директора на Т. в което твърди, че 
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през 2012 г. била изградена рампа пред главния вход на училището и през 2020 г. и бил 

направен ремонт и укрепване, с цел безопасно и ефективно използване от лица с увреждания. 

Посочват, че на първия етаж било изградено санитарно помещение за хора с увреждания – 

2017 г., именно на първия етаж било достъпно и пригодено за тези лица и ученици в 

училището. Посочват още, че паралелка, в която щяло да се обучава дете с увреждания била 

определена на първия етаж и в класна стая № *. Информират, че имали ученик в 3 клас, с 

диагноза „Детска церебрална парализа“, като придвижването му било чрез инвалидна 

количка и не се създавал проблем при пребиваването му. 

Постъпило е становище с вх. № 16-15-438/27.09.2021 г. от Община Т. , в което излагат 

сходна информация. Посочват, че била изградена рампа пред главния вход на училището, 

както и било изградено санитарно помещение за хора с увреждания.  

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. 

Констатации и изводи на КЗД 

Според чл. 5 от ЗЗДискр. тормозът на основа на признак "увреждане" както и 

изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с 

увреждания до публични места, се смятат за дискриминация. Легална дефиниция на 

понятието "тормоз" се съдържа в § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., според която това е всяко 

нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно 

или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и 

създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.  

   Настоящият състав отчитайки фактическото положение, видно от Констативния 

протокол, в който е констатирано, че „На входа на проверявания обект има изградена 

постоянна рампа, осигуряваща достъп на хора с увреждания на първия етаж на сградата. 

Във вътрешността на обекта няма асансьор, нито мобилни рампи. Обекта е на 4 етажа, 

на първия етаж на училището има оборудвано санитарно помещение за достъп на лица с 

увреждания..“ за обект в гр. Т. , а именно : Т. счита че отразеното в констативния протокол 

не съдържа обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена и 

поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания. 

Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на 

предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи (по 

аргумент чл. 6 от ЗЗДискр.). 

 Законът за защита от дискриминация изрично забранява в чл. 4, ал.1   всяка пряка или 

непряка дискриминация, основана на увреждане, а текстът на чл. 5 от същия закон въздига 

липсата на изградена и поддържана архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с 

увреждания до публични места, в дискриминация.       

  Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания  - чл. 2 от същата са дадени 

определения на понятията "дискриминация по признак на увреждане"  и „разумни 

улеснения“.  По смисъла на конвенцията, дискриминация по признак увреждане означава 

всякакво правене на разлика, всякакви ограничения или изключения, основаващи се на 

увреждане, имащи за цел или последица нарушаване или отменяне на зачитането, 

признаването или равноправното упражняване на всички права на човека и основни свободи 

в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга 

област. Това включва всякакви форми на дискриминация, включително отказ за 

предоставяне на разумни улеснения. 

По смисъла на конвенцията понятието "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. 

Съгласно чл. 2 от ЗЗДискр., целта на закона е да осигури на всяко лице правото на  

равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в 
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обществения живот и ефективна защита срещу дискриминацията. Именно за постигане на 

целите на закона е стартиралата през 2018 г. кампания „Достъпна България" за осигуряване 

на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания.   

В тази връзка и с оглед гореизложените обстоятелства,  Ад хок заседателен състав 

приема, че в случая липсва  конкретен правен интерес, който да обоснове продължаването на 

производството по преписка  №  320/2021 г.    

 По изложените съображения, настоящият състав намира, че е недопустимо 

произнасяне по същество на спора по преписка № 320/2021 г. при наличие на отпаднал 

правен интерес от продължаване воденето на производство, на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от 

АПК субсидирано приложим във вр. с чл. 70 от ЗЗДискр.     

С оглед гореизложеното Ад хок заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация  

   

                AD HOC заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация 

 

                         Р Е Ш И : 

               

 ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 320/2021 г. по описа на Комисия за 

защита от дискриминация,  на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК субсидирано приложим 

във вр. с чл. 70 от ЗЗДискр.     

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  доклад с вх. № 12-11-2066/04.06.2021 г.  по описа на 

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

 

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:  …………………….. 

                  С.  Йовчева 

                                 

           ЧЛЕНОВЕ:  …………………….. 

          Баки Хюсеинов 

 

          …………………….. 

          Сабрие Сапунджиева 

 


