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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЕБНИ УСЛУГИ НА 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА 
 

Тези правила уреждат дейността на съдиите и служителите в 
Административен съд – Варна при предоставяне на съдебни услуги на хора с 
увреждания. Те са съобразени със Закона за интеграция на хората с увреждания 
/изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г./, Наредба №4 за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, с опита на институцията в работа с хора с увреждания и с 
препоръките, направени от неправителствени организации на хора с увреждания 
от гр. Варна. 
 

Правилата имат задача да осигурят равнопоставеност и подкрепа на хората 
с увреждания, които са сред основните цели на Закона за интеграция на хората с 
увреждания. По смисъла на този закон /Допълнителни разпоредби чл. 1/: 

1.„Увреждане” е всяка загуба или нарушаване на анатомичната структура, 
във физиологията или в психиката на даден индивид. 

2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) "Човек с трайно 
увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 
психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности 
по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на 
медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 
или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

3. "Пряка дискриминация" е поставяне на лице на основата на увреждане в 
по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е било, е или би 
могло да бъде поставено в сравними сходни обстоятелства. 

4. "Непряка дискриминация" е поставяне на лице на основата на увреждане 
в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно 
неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, 
критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел, 
несвързана с увреждането, и средствата за постигане на целта са подходящи и не 
надхвърлят необходимото за постигането й. 
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Административен съд - Варна си поставя следните цели: 

 
А. Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.  
Б. Осигуряване на лесен достъп на хора с увреждания до съдебните 

канцеларии и зали. 
В. Предоставяне на услуги на хора с увреждания. 
Г. Предоставяне на информация на хора с увреждания. 

 
В изпълнение на цел „Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с 

увреждания” и в съответствие с посочената по-горе Наредба №4/01.07.2009г. 
Административен съд - Варна е: 
 

1. Изградил  рампа с парапет за достъп на хора с увреждания до външното 
стълбище на съда. 

2. Адаптиран е санитарен възел за инвалиди на първия етаж на съда. 
 

В изпълнение на цел „Осигуряване на лесен достъп на хора с увреждания до 
съдебните зали”, Административен съд - Варна: 
 

1. Регламентира, че служителите на „Съдебната охрана”: 
а/ насочват хората с увреждания към необходимата им канцелария или 
съдебна зала, 
б/ при невъзможност да ги придружат, се обръщат към ръководството на 
съда, за да бъде осигурен служител, който да придружи хората с 
увреждания до необходимата им канцелария или съдебна зала. 

 
2. Служителите на Административен съд – Варна съдействат когато хора с 

увреждания имат потребност от услуги.  
3. Лицата с невидими признаци на увреждания, съобщават статута си и се 

обръщат за помощ към служителите на „Съдебната охрана” или служителите на 
съда. 
 

4. Придружителите на лица с увреждания информират служителите на 
„Съдебната охрана” за статута си, разясняват целта на посещението в съда и 
посочват необходимостта от съдействие. 
 

В изпълнение на цел „Предоставяне на услуги на хора с увреждания”: 
 

1. Служителите на Административен съд - Варна, обслужват с подходящото 
внимание и с уважение хората с увреждания, като се съобразяват с вида на 
уврежданията. 

2. Служителите на Административен съд – Варна са преминали обучение за 
работа със специализиран софтуер за  синтез на речта, за хора с увредено 
зрение,  намален слух или неграмотни. 

3. Служителите на Административен съд - Варна, имат задължението да 
осигурят достъп до компютъра със инсталираната програма, който се 
намира в Адвокатската стая, на първия етаж на съда. 
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4.  Служителите на Административен съд - Варна, имат задължението да 
попълнят специално създаден регистър, даващ информация за 
потребителите, дата на ползване, кой документ от кое дело е прослушан.  

5. Служителите на Административен съд - Варна, имат задължението да 
прочетат и помогнат при попълване на документи на хора със зрителни 
увреждания. 

6. При участие на глухи или неми в съдебни заседания, съдията докладчик 
по делото назначава тълковник за осигуряване на пълноценно участие на 
лице с увреждания съгласно чл. 195 от ГПК. 

 
В изпълнение на цел „Предоставяне на информация на хора с увреждания” 

Административен съд - Варна: 
 

1. Взаимодейства с неправителствени организации на хора с увреждания на 
територията на гр.Варна като търси тяхното мнение за работата и за условията за 
достъп до Административен съд - Варна. 

2. Кани представители на неправителствени организации на хора с 
увреждания да участват в събития, организирани от съда като срещи по 
конкретни проблеми. 

3. Предоставя информация за работата на съда или по законодателни теми, 
поискана от организации на хора с увреждания. 

 
Правилата да се доведат до знанието на всички служители и да се 

публикуват на интернет страницата на съда.  
 
 
 
 
 
 

 


