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     Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                 №784 

 

                                                           гр. София, 22.10.2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

определен със Разпореждане № 427/08.05.2020 г. на председателя на КЗД, състоящ се от следните 

членове: 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А.                                         

ЧЛЕНОВЕ : Б.Х. 

                                                                                  С.Й. 

разгледа докладваната от  Б.Х. преписка № 208 по описа на Комисията за защита от дискриминация 

(КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 427/08.05.2020 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по доклад с вх. № 12-11-

1041/06.03.2020 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./ и във вр. с чл. 53 от Закона за хората 

с увреждания, в рамките на кампания „Достъпна България“ относно изграждането и поддържането 

на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, и 

Констативен протокол за извършена проверка на обект Н. - Приемна, Сектор „Краткосрочни 

плащания“, Приемна „Пенсии“, находящ се на адрес: гр. Л., ***, по което е образувана преписка 

№208/2020 г.  
Предвид изложени обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране чрез 

изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по смисъла на §1, 
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 № 208/2020 г. е разпределена за разглеждане на ad hoc заседателен състав. 

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 чл.30, ал.6 от ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр. 
2.Н., представляван от управителя И.Ц.И., с адрес: гр. С. ***, в качеството на ответна страна. 
В доклада си доц. Д. посочва, че на 08.05.2019 г. на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.), във връзка с чл.53 от Закона за хората с увреждания и във 
връзка със Заповед № 24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД,в рамките на кампания „ Достъпна 
България“ е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-848/23.05.2018г., по описа на КЗД, за 
обект Н. - Приемна, Сектор „Краткосрочни плащания“ Приемна „ Пенсии“, находяща се на адрес: 
гр. Л., ***. 

Видно от съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на архитектурна 
достъпност, извършена на 08.05.2019 г. в присъствието на И.И. – свидетел, представител на КЗД е 
констатирал, че за обект: Н. - Приемна, Сектор „Краткосрочни плащания“ Приемна „ Пенсии“ , 
находяща се на адрес: гр. Л., *** липсва изградена достъпна архитектурна среда за лица с 
двигателни увреждания. Към протокола е изготвен и приложен 3 бр. снимков материал. 

Въз основа на гореизложеното, е направен извод, за наличие на данни за евентуално 
допуснато нарушение на ЗЗДискр., с оглед на което, на основание чл.50, т.2 от ЗЗДискр, във вр. с 
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чл. 7 от Правилата за производство пред Комисия за защита от дискриминация, е предложено да 
се образува производство, по реда на Глава IV от Раздел I на ЗЗДискр., в което да се установи 
налице ли е нарушение на ЗЗДискр., по признак „увреждане“, във връзка с Параграф §1, т. 7 и 8 от 
ДР на ЗЗДискр. и да се постанови преустановяването на нарушението до установяване на 
положение на равно третиране, както и да се наложат предвидените в закона санкции и/или 
принудителни административни мерки. 

В отговор на поискано в качеството на ответна страна становище по преписката Н. чрез 
пълномощник главен юриконсулт Р.С., пояснява, че проверката на КЗД е извършена на 23.05.2019 
г. в сградата на обект - ТП на Н. – М., приемна, сектор „Краткосрочни плащания“ и приемна 
„Пенсии“, находящ се на адрес: гр. Л., ***.  

Сочи се, че за целите на обслужването на клиентите на ТП на Н. – М. от Л. регион, ТП на Н. 
– М. ползва две помещения (№ 20 и № 23) на трети етаж в триетажна административна сграда в 
гр. Л., ***, предоставени за безвъзмездно управление от Областен управител на Област М.. 
Първите два етажа от сградата са собственост на Р. - Л.. Третият етаж е собственост на Областна 
администрация М., която е предоставила ползването на етажа на различни учреждения и 
организации, като по - голямата част се ползва от Агенция по ***. Твърди се, че имотът е публична 
държавна собственост. Третият стаж се достъпва чрез самостоятелно обособен вход и стълбище 
до него, различен от входа на Съдебната палата. Обслужването на клиентите се извършва по 
график един път седмично (всеки четвъртък). 

Заявява се, че, тъй като имотът не е собственост на Н., действия от страна на ТП на Н. - М. 
за осигурявано на достъпна среда не са предприемани. Установен е ред за предоставяне на услуги 
на хора със затруднен достъп, като придружителят или съответното лице със затруднен достьп 
сигнализира дежурния служител на ТП на Н. М., който слиза до входа за етажа и на място обслужва 
клиента. 

Ответната страна сочи, че през годините многократно директорът на ТП на Н. - М. е 
провеждал срещи с кмета на гр. Л. с оглед предоставяне на по-подходящи помещения с лесен 
достъп за обслужвано на клиентите на Н.. От страна на общинската администрация в гр. Л. 
проявяват разбиране и желание за решаване на проблема, но към момента не е наличен подходящ 
имот. Отбелязва се, че поет е ангажимент от страна на кмета на гр. Л. при първа възможност да 
уведомят Н. и да му бъде предоставен такъв имот. 

Посочва се, че за ползвания от ТП на Н. - М. имот е съставен Акт за държавна собственост 
№ 3612/27.05.2013 г., допълнен на 13.12.2016 г. Поради липса на проектна документация, през м. 
12.2016 г. е изготвен Проект с обект: „Заемане на стая 20 и стая 23 на III етаж па административна 
сграда, с идентификатор 44238.505.1051.1.8. 

Ответната страна твърди, че сградата е с правен статут на етажна собственост, като ТП на 
Н. - М. не е собственик на имота, същият има качеството на ползвател и не може да е субекта, 
който следва ла отговаря за поставянето на подходящо съоръжение или самостоятелно да изгради 
необходимата архитектурна среда в общите части на сградата. 

Заявява, 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 следното: 

Счита, че са осигурени всички възможни условия, които ТП на Н. - М. е могло самостоятелно 
да реализира, и които са необходими технически, за да могат гражданите в неравностойно 
положение да достигат до услугите на ТП на Н. - М., приемна в гр. Л. наравно с другите граждани 
без странична помощ. Сочи се, че тези лица винаги са получавали и получават достъп до 
предоставяните от Н. административни услуги и са обслужвани от служителя по надлежния ред, 
както всички други граждани. ТП на Н. - М. предоставя услугите, които могат да се заявят на място, 
и по електронен път чрез интернет портала на института ***. 

http://www.nssi.bg/
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Ответната страна прилага Акт за публична държавна собственост № 3612/27.05.2013 г., 
допълнен на 13.12.2016 г., Проект с обект: „заемане на стая 20 и стая 23 на трети етаж на 
административна сграда, с идентификатор 44238.505.1051.1.8.“ и Копие на пълномощно. 

На 07.10.2020 г. при извършена повторна проверка на процесния обект от страна на 
регионален представител на КЗД е констатирано1, че третият етаж на сградата е със самостоятелен 
вход, различен от входа на Съдебната палата, т.е. двата обекта се помещават в една и съща сграда, 
но в различни входове. Не е налице архитектурна достъпност за лица с увреждания в процесната 
сграда.  

С писмо вх. №14029020/14.04.2021 г. Управителя на Н. информира,че е след извършената 
проверката от КЗД са предприети действия от тяхна страна за намиране на архитектурно решение 
относно изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. В резултат на същите е установено, 
че от архитектурна гледна точка в сградата не могат да бъдат извършени строително-монтажни 
дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания, тъй като сградата е стара, стълбите са 
стръмни и тесни, което не позволява изграждането, на каквото и да е съоръжение за достъп на хора 
с увреждания до етаж. Според изложеното, следва да се отчете  факта, че ТП на Н. - М. не е 
собственик на имота, находящ се на адрес: гр. Л., *** и е ограничен във възможностите си за 
предприемане на действия по изграждане на достъпна среда. Отбелязва се, че след многобройни, 
дългогодишни преговори с Община Л.. на 26.03.2021 г е отправено официално искане до кмета на 
Община Л., за предоставяне на едно помещение в сграда общинска собственост в гр. Л., което да 
е с израдена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Отбелязва се, че на 01.04.2021 г. 
от представител на ТП на Н. - М. заедно със зам.кмета на Община М. е извършен оглед на 
помещение, което се предлага от Обишна М. за извършване на дейността на ТП на Н. – М. гр. Л. и 
е находящо на адрес: гр. Л., *** в сградата на Общинско предприятие „О.“. В резултат на огледа 
е установено, че помешението е със самостоятелно обособен вход, намира се на партерен стаж в 
новопостроена сграда – собственост на Общинско предприятие „О.“, с изградена комуникация, 
окабеляване и всичко необходимо за офис, както и с достъпна архитектурна среда за хора с 
увреждания. С приемо- предавателен протокол с вх. № 1035-11-230/06.04.2021 г. помещението е 
предадено на ТП на Н. - М., същото е въведено във владение и считано oт 08.04.2021 г. служителите 
на ТП ка Н. - М. упражняват дейността на офис в гр. Л. на новия адрес,, а именно гр.Л., **. 
Помещенията находящи се на адес: гр. Л., ***, по повод на които с започнало производство пред 
КЗД са освободени от ТП на Н. – М. и същото не упражнява дейност в тях. 

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.3 от ЗЗДискр., след края на предварителното проучване, 
на страните е предоставена възможност да се запознаят с материалите по преписката  и да посочат 
допълнителни, които желаят да бъдат приобщени като доказателства по преписката и същата е 
била насрочена за разглеждане в открито заседание. 

След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 
доказателства и обясненията на страната, AD HOC заседателен състав, прие за установено от 
фактическа и правна страна, следното: 

По отношение твърдението за поддържане на архитектурна среда затрудняваща достъпа на 
лицата с увреждания до публични места, от събраните доказателства безспорно се установява, че 
обект: Н. - Приемна, Сектор „Краткосрочни плащания, Приемна „Пенсии“ се помещава в 
триетажна административна сграда в гр. Л., ***, предоставена за безвъзмездно управление от 
Областен управител на Област М.. Установи се, че имотът е публична държавна собственост. 

Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ действащ в процесния период (Обн., ДВ, бр. 105 от 
18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) 
регламентира създаването на условия и гаранции за : равнопоставеност на хората с увреждания, 
социалната им интеграция и упражняването на правата им, интегрирането им в работната среда, 
подкрепата на тях и техните семейства.  

                                                           
1 Констативен протокол към Докладна записка с вх. № 12-11-3690/12.10.2020 г. по описа на КЗД 
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Съгласно чл.5 от Закона за хората с увреждания, областите на подкрепа за хората с 
увреждания са: здравеопазване;, образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда в 
урбанизираните територии и обществените сгради; транспорт; култура, спорт; личен живот; 
обществен и политически живот; правосъдие; други области, като съгласно разпоредбата на ал. 2 
средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел социално приобщаване включват: 
медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация; образование и 
професионално обучение; услуги, подпомагащи трудовата реализация; достъпност и разумни 
улеснения; социални услуги; финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до правосъдие 
и правна защита; осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост; лична 
помощ; универсален дизайн; други средства. Лицата с увреждания се нуждаят от по-специална 
социална грижа и интеграцията им е немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до 
сградите за обществено ползване, за да могат да използват свободно услугите на различни 
институции, като всички останали граждани без увреждания. 

В разпоредбата на чл. 9 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания" е посочено 
изискването за достъпност: „За да дадат възможност на хората с увреждания да живеят 
самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, държавите - страни по 
настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на 
равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и 
комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и 
до всички останали удобства и услуги, отворени ши предназначени за широката общественост, 
както в градските, така и в селските райони. Тези мерки, които следва да включват 
идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, се отнасят и 
към:.... б) съобразяването с всички изисквания за достъпност за хора сувреждания от страна 
на всякакви частни лица, предлагащи съоръжения и услуги, отворени или предназначени за 
широката публика;" същата се явява й основен източник на задължение за ответната страна по 
отношение на изискванията за достъпност. Разпоредбата на § 1. т. 2 от Наредба № 4/2009 г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 
среда на населението, включително за хората с увреждания дефинира понятието „достъпна среда" 
като среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, които всеки човек с намалена 
подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. 

Според настоящия състав в случая е установено, че ТП на Н.  - М. се помещавала в сграда, 
в която не е осигурена архитектурна достъпност за лицата с увреждания. По преписката се 
установи (становище на управителя на Н. И.И.), че са правени проучвания за проектиране и 
монтаж и на технически средства за обслужване на хора с увреждане, но от архитектурна гледна 
точка в сградата не могат да бъдат извършени строително монтажни дейности за осигуряване на 
достъп на лица с увреждания, поради техническа несъвместимост с архитектурата и спецификата 
на сградата . 

 Съгласно  чл. 57, ал. 1 от Закона за хората с увреждания действал в процесния период 
проектирането и изграждането на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и 
на достъпната среда на сградите и съоръженията се извършват при спазване на наредбата по чл. 
53, ал.3 при условия и по ред, определени в Закона за устройство на територията, а според ал. 2 за 
съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и достъпната среда на 
съществуващи сгради и съоръжения, при които не може да се спазят изцяло изискванията за 
достъпност на наредбата по чл.53, ал. 3 към отделни строителни елементи или това обременява 
излишно и непропорционално околните, достъпността се осигурява чрез прилагане на технически 
и/или организационни мерки и/или чрез спомагателни средства и пособия за определени групи 
хора с увреждания, когато това се налага. 

Видно по представените доказателства е, че за осигуряване на достъпна архитектурна среда 
на ТП на Н. - М. са предприети организационни мерки за обслужване на лица с увреждания като 
служителите на ТП на Н. – М. предоставят публични услуги в нов офис в гр. Л. находящ се на 
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адрес, а именно гр. Л., ***, като помещенията находящи се на адрес гр. Л. ***  и които са обект на 
проверка съгласно Констативен протокол с вх. № 12-11-2137/23.05.2019 г. са освободени . 

 В случая е налице реално създадена възможността за всички лица, включително с 
ограничена подвижност за достъп до предоставяне на услуги от  ТП на Н. – М., находяща се на 
адрес гр. Л., ***  т.е. не са налице пречки за реализирането на техните законови права.  От така 
изложеното се налага извода, че с осигуряването на свободен достъп до и в подходящо помещение 
на лицата с двигателни увреждания, ответната страна Н., представляван от управителя И.Ц.И. не 
е допуснал осъществяването на дискриминация, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от 
ЗЗДискр.  на основата на признак „увреждане”.  

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

ЗЗДискр.,  настоящият Ad hoc специализиран заседателен състав на КЗД 

 

            Р  Е  Ш  И: 

 

 УСТАНОВЯВА, че липсва архитектурна среда за лица с увреждания до и в обект ТП на Н. 

– М., находящ се в административна сграда на адрес: гр. Л., ***, което в съответствие с чл.5 от 

ЗЗДискр. представлява нарушение на ЗЗДискр. 

 

   УСТАНОВЯВА, с оглед на чл.57, ал.2 от Закона за хората с увреждания, че са предприети 

организационни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания до и 

в обект на ТП на Н. – М., чрез осигуряване на нов офис за осъществяване на дейност на ТП на Н. 

– М., адрес: гр. Л., ***. . 
 

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

представлявана от изпълнителния директор И.Ц.И., да поддържа достъпна архитектурна среда, за 

лица с увреждания включително и на такива с намалена подвижност, до обект: ТП на Н. – М., 

адрес: гр. Л*** . 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     …………………………... 

                                                                                                                 / Н.А. / 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:             ………………………….. 

                                                                                                      / Б.Х. / 

 

                                                                   

                                                                                                                             

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

                                                                       /  С.Й.  / 
 


