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РЕШЕНИЕ 

№ 13 

гр. София, 05.01.2021 г. 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD НОС заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Й.  

                                                                   ДОКЛАДЧИК: О. К. 

      ЧЛЕНОВЕ: Б. Х. 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от О. К. преписка № 833 по описа на 

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

Производството по преписка № 833/2019г. е образувано с Разпореждане № 

1641/10.10.2019 г. на председателя на КЗД въз основа на доклад с вх. № 12-11-1798/ 

14.05.2019 г., изготвен от 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 Закон за хората с увреждания, в 

рамките на кампания „Достъпна България" относно изградена и поддържана недостъпна 

архитектурна среда на обект: П. находящ се на адрес: гр. П. ул. *** 

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.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 № 833/2019г. е разпределена за 

разглеждане на AD НОС заседателен 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. 

2. „***“ ЕАД, ЕИК: ***, представлявано от главния изпълнителен директор Д. 

С. Д. с адрес: гр. С. ул. *** в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-1798/14.05.2019г. 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./ във връзка, с чл.53 от Закона за хората с увреждания и във вр. със Заповед № 

24/20.03.2019г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" 

относно изградена и недостъпна архитектурна среда, е съставен Констативен протокол с 

вх.№ 12-11-2524/28.09.2018 г. по описа на КЗД, за обект: П. находящ се на адрес: гр. П. ул. 

*** и са изложени 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, ал1 във вр. с чл.5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане".  
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Приложен е Констативен протокол с вх. №12-11-2524/28.09.2018 г. по описа на КЗД. 

III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

Постъпило е становище с вх.№16-20-353/27.02.2020 г. от „***“ ЕАД, представлявано 

от главен изпълнителен директор, с адрес: гр.С. ул.*** изпратено от Г. К. – главен 

юрисконсулт на „***“ ЕАД в което информира, че ПС – П. е разположена в двуетажна 

масивна сграда със застроена площ 182 кв. м. и нова четириетажна масивна сграда с площ 

356 кв. м в съсобственост с „***“ ЕАД.  

Ответникът счита, че сградата не попада в приложното поле на пар. 6 от ПЗР на 

Закона за интеграция на хората с увреждания, съгласно който в срок до 31 декември 2006 г. 

до обществените сгради и съоръжения – държавна и общинска собственост, да се осигури 

свободен достъп на хората с увреждания, като се преодолеят съответните архитектурни, 

транспортни и комуникативни бариери, тъй като е собственост на юридическо лице.  

Сочи чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост, според който не са държавна 

собственост имотите и вещите на търговски дружества и на юридически лица с нестопанска 

цел, дори ако държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.  

Цитира Решение № 45 от 25.02.2014 г. по гр . д. № 904/2012 г. на ВКС, според което 

не са държавна собственост недвижими имоти след първото преобразуване на държавна 

фирма в ЕАД. Посочва и Решение № 4112 от 18.04.2006 г. на ВАС по адм. д № 927/2006 г., 

според което правото на собственост на държавата се преобразува в право на собственост 

върху капитала на държавните търговски дружества и носител на всички вещни права е 

търговското дружество, като самостоятелен правен субект, а не собственикът на капитала 

на дружеството. В становището се изразява тезата, че търговските дружества, независимо 

от тяхната собственост, са правни субекти за извършване на стопанска дейност със своя 

структура, финансова и юридическа обособеност. Общината и държавата участват в тях не 

непосредствено по отношение на всеки акт на управление, а чрез формирането на органите 

на управление на дружеството. 

Счита, че разпоредбата на пар. 6 от ПЗР на Закона за хората с увреждания се отнася 

до сгради държавна и общинска собственост и не може да се тълкува разширително. Твърди, 

че при съставяне на констативния протокол проверяващият не е изяснил собствеността на 

сградата. 

Посочва практики за обслужване на клиенти с увреждания като посещение в дома, 

съдействие от страна на служителите на хора с увреждания за преодоляване на неудобства 

при посещение в обекти на дружеството, помощ за достъп до ПС.  

Ответникът, базирайки се на твърденията в становището си, моли да бъде прекратена 

образуваната преписка № 833/2019, въз основа Разпореждане №1641/10.10.2019г. на 

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

1798/14.05.2019г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. – председател на КЗД.  

Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, 

след което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание, за датата на което 

страните са редовно уведомени. 

На открито заседание, проведено на 15.10.2020 г., ответната страна, представлявана 

от юриск. Г. К. не е изявила желание за започване на помирителна процедура. Представен е 

снимков материал, на който са изобразени предприетите действия за осигуряване на 

достъпна архитектурна среда. Съставът е намерил за целесъобразно да бъде изпратен 

регионален представител на КЗД, който да извърши повторна проверка на обекта.  
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На 05.11.2020 г. при направена повторна проверка от страна на регионален 

представител на КЗД е бил повторно посетен обект: П. находящ се на адрес: гр. П. ул. *** С 

докладна записка с вх. № 12-11-4253/09.11.2020 г. е констатирано, че е поставена подвижна 

телескопочна рампа за достъп на лица с увреждания.  

След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, AD НОС заседателен състав прие за 

установено от фактическа и правна страна следното: 

На 19.09.2018 г. в 12:00 часа обект: П. находящ се на адрес: гр. П. ул.***  е бил 

посетен от представител на КЗД, който в рамките на извършена проверка за достъпност е 

издал констативен протокол. Видно от съдържанието на протокола, при проверка на 

състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на свидетеля А.Р.Д. че: „Видно от 

снимковия материал сградата няма архитектурна достъпност за лица с увреждания“ 

/цитат/. 

Съгласно чл.2 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания": "Дискриминация 

по признак „увреждане" включва всякакви форми на дискриминация, включително отказ за 

предоставяне на разумни улеснения. В разпоредбата на чл. 9 от . Конвенцията е посочено 

изискването за достъпност: Да 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 или 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 с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи съоръжения и услуги, 

отворени ши предназначени за широката публика;" същата се явява й основен източник на 

задължение за ответната страна по отношение на изискванията за достъпност. В този смисъл 

българския законодател е закрепил задължението за наличие на „Достъпна среда" според 

§1, т.2 от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания, е среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която 

всеки човек с намалена подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и 

самостоятелно. 

Установено, че към момента на проверката проверяваният обект не е разполагал с 

достъпна архитектурна среда. 

Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение и след 

направената повторна проверка на обекта към 05.11.2020 г. са предприети мерки, 

осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания до обект П. находящ 

се на адрес: гр. П. ул. *** С оглед така изнесените факти, настоящият състав намира 

наличието на достъпна архитектурна среда за конкретния обект като безспорно установена. 

От така изложеното се налага извода, че с осигуряването на свободен достъп до и в 

обект: П. находящ се на адрес: гр. П. ул. *** на лица с двигателни увреждания, ответната 

страна „***“ ЕАД е отстранила допуснатото към момента на проверката нарушение, по 

смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., на 

основата на признак „увреждане", отразено с Констативен протокол №12- 11-

2524/28.09.2018 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, включително с 
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ограничена подвижност за достъп до предоставяните от „***“ ЕАД услуги, както и не са 

налице пречки за реализирането на техните законови права. 

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

чл.159, т.4 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. да прекрати производството по преписка 

№833/2019 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с оглед 

представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда в процесния обект 

и предвид това не намира основание за налагане на санкция. 

AD НОС заседателен състав на КЗД 

РЕШИ: 

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „***“ ЕАД, е предприела необходимите 

действия и мерки за осигуряване изграждането на достъпна архитектурна среда до и в 

сградата на обект: Пощенска станция, находящ се на адрес: гр. П. ул.***  

II. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.159, т.4 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от 

ЗЗДискр., производството но преписка № 833/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1798/ 14.05.2019 г., изготвен от доц. д-р А. 

Д. - председател на КЗД. 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването 

му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на АПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………. 

         С. Й. 

 

 

              …………………………. 

         О. К. 

 

 

                                           ………………………….. 

                                   Б. Х. 

 


