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РЕШЕНИЕ 

 
№ 43 

 
гр. София, 15.01.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Сабрие Сапунджиева 

        ДОКЛАДЧИК: Наско Атанасов  

                    ЧЛЕНОВЕ: Орлин Колев 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от Наско Атанасов преписка № 456 по описа 

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

следното:  

Производството по преписка №456/2019г. е образувано с Разпореждане 

№948/16.08.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е 

образувано производство по доклад с вх. №12-11-1749/13.05.2019г. по описа на КЗД, 

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 изградена и недостъпна архитектурна среда на 

обект: „В.“ ЕООД, находящ се в гр. А. ,  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 №456/2019г. 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. 

2. „В.“ ЕООД, пр. П. , представлявано от управителя С. Л. Н. , със седалище и адрес на 

управление: гр.П., район И., бул. ***, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-1749/13.05.2019г. 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 № 

108/31.07.2019г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" 

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

вх.№ 12-11-3051/23.11.2018г. по описа на КЗД, за обект: „В. “ ЕООД, гр. П. , находящ се в гр. 

А. , 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". 

Приложен е Констативен протокол с вх. №12-11-3051/23.11.2018г. по описа на КЗД. 
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III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

1. Постъпило е становище с вх.№50-00-535/27.12.2019г. от „В. “ ЕООД,гр. П. , 

представлявано от управителя С. Л. Н. , в което уведомява за следното: 

Обектът, предмет на извършената проверка е собственост на „В. “ ЕООД, гр. П. . С 

нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот от *** том*, 

рег.№ *, дело № *., дружеството е признато за собственик на сграда с идинтификатор ***, 

със застроена площ от 139 кв.м, брой етажи 2, с предназначение селскостопанска сграда, а 

съгласно извлечение от инвентарна книга да дружеството: административна сграда гр. А. . 

Обектът се ползва от Дружеството като административна сграда за нуждите на 

Експлоатационен район-гр. А. Сградата се ползва от Дружеството за дейности, свързани с 

предмета му на дейност като доставчик на услуги, съгласно действащото законодателство.  

В приложения към уведомлението доклад се съдържат констатации 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“. Констатациите се обосновават на извършена  

проверка, в хода на която е установено, че „на първия етаж, отвън отвътре иима много 

стъпала, които представляват пречка за хора с увреждания“. 

Аргументите за това са следните: 

Към момента на образуване на преписката в дружеството не са постъпвали жалби, 

сигнали и др. от лица с увреждания, посещавали обекта, съдържащи твърдения относно 

затруднен достъп до обекта. Също така, не са постъпвали и жалби от съответните 

компетентни институции и нне са извършвали проверки относно осигуряване на достъпна 

среда на обекта, няма съставяни протоколи с констатации и евентуални мерки за осигуряване 

на достъпна среда. 

На следващо място от първостепенно значение за изясняване на действителните факти 

и обстоятелства, които са от значение за случая, с настоящото заявявя и моли да се име 

предвид следното: 

Към датата на извършване на проверката на обекта, дружеството е предприело 

действия във връзка с проектирането и изпълнението на строително-монтажни работи на 

обекта, находящ на адрес: гр. А. , ул. ***. Дружеството е предвидило в инвестиционната си 

програма дейности на обекти-сгради, при изпълнението на които ще бъдат изградени 

съоръжения за подобряване на достъпна среда за хора с увреждания. В една част от обектите 

строителномонтажните дейности по изграждане и монтиране на съоръжения-рампи, са 

приключили, а в друга, предстои изпълнението им. 

Предвид изложеното, моли КЗД да има предвид, че дружеството е предприело 

необходимите действия  с цел изграждане и монтиране на съоръжение на обекта, отговарящо 

на техническите параметри, регламентирани в Наредба №4 от 1 юли 2009г. За проектиране, 

изпълнение и поддържане на стоежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. 

С оглед на горното, моли да бъде дъдена възможност на дружеството да предостави 

писмени доказателства по преписката, с които да установи, че до приключване на 

процедурата по проучване са предприети действия с цел изграждане и монтиране на 

съоръжение, отговарящо на техническите параметри, регламентирани в Наредба №4 от 1 юли 

2009г. Наред с горното изразява готовност за споразумение. 

Приложени са следните доказателства: 

1.Нотариален акт ***. 

2.Пълномощно. 

В тази връзка е изпратено писмо с изх.№16-20-613/29.05.2020г. с искане за 

прредоставяне на следната информация: 

-Оборудвана ли е сградата на „В. “, гр. П. , с адрес: гр. А. , ул. *** с техническо 

съоръжение, отговарящо на техническите параметри, регламентирани в Наредба №4 от 1 юли 

2009г.; 

-В случай, че е осигурена достъпна архитектурна среда, следва да бъдат представени 

релевантни писмени доказателства, включително снимков материал.     

С вх.№ 16-20-703/08.06.2020г. Дружеството предоставя следната информация: 
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В хода на проучването Дружеството се е ангажирало и е предприело необходимите 

правни и фактически дейности във връзка с проектирането и изпълнението на 

строителномонтажни дейности на обекта, находящ се в гр. А. , ул. ***. 

Предвид кратките срокове и метеорологичните условия, дружеството е стартирала 

строителните и ремонтни дейности на обекта през месец февруари 2020г., когато е избран 

изпълнител, с който е сключен договор за проектиране, изработка, доставка и монтаж на 

съоръжение-електрохидравлична ножична платформа за хора с увреждания ХНПИ-3-300, 

отговарящо на изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009г. С Договор №***, сключен на 

основание чл20, ал. 4, т.3 от ЗОП, дружеството е възложило на изпълнителя доставката и 

монтажа на електрохидравлична ножична платформа за хора с увреждания ХНПИ-3-300. 

Към настоящия момент на обекта е изградено съоръжение-електрохидравлична 

ножична платформа за хора с увреждания ХНПИ-3-300, осигуряваща свободен и 

безпрепятствен физически достъп до входа на обекта на трудноподвижни лица, включително 

на хора с увреждания. Изграденото съоръжение отговаря на техническите параметри, 

регламентирани в Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

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

за хора с увреждания. 

Към настоящата молба прилага и моли да бъдат приети следните писмени 

доказателства: снимков материал /три броя снимки/, заверено копие от Договор №***, 

сключен между „В. “ ЕООД, гр. П. -възложител и „С.“ ЕООД- изпълнител, на основание 

чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното управителят на „В. “ ЕООД, гр. П. , моли производството по 

преписка № 465/2019г. да бъде прекратено предвид извършените дейности и представените 

писмени доказателства от страна на Дружеството, от които е видно, че е осигурен свободен 

и безпрепятствен физически достъп до входа на обекта на всички хора при равни условия, 

включително и на трудноподвижни хора и на лица с увреждания.  

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, Ad hoc заседателен състав прие за установено от фактическа и правна страна 

следното: 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от  представеното становище от ответната страна, както и от представения снимков 

материал и договор между Дружеството и „С.“ ЕООД- изпълнител, в съответствие с 

нормативните изисквания за достъпност, ответната страна е осигурила за постоянно ползване 

от хора с увреждания електрохидравлична ножична платформа за хора с увреждания ХНПИ-

3-300, която се използва за безпрепятствен достъп до процесния обект. 

Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение са предприети 

мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания до обект: „В. “ 

ЕООД, гр. П. , находящ се на адрес: гр. А. ,  ул. ***. 

С оглед така изнесените факти, настоящият състав намира наличието на достъпна 

архитектурна среда за конкретния обект за безспорно установена.    

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

обект: „В. “ ЕООД, находящ се на адрес: гр. А. , ул. ***  на лица с двигателни увреждания, 

ответната страна „Водоснабдяване  и канализация“ ЕООД, гр. П. , представляванo от 

управителя С. Л. Н. , със седалище и адрес на управление: гр. П. , район Източен, бул. „Шести 

септември“ №250, е отстранила допуснатото към момента на първоначалната проверка 

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 с вх. №12-

11-3051/28.11.2018г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, включително и 

за тези с ограничена подвижност, за достъп до процесния обект, а от друга страна - не са 

налице пречки за реализирането на техните законови права.   

        Настоящият състав счита, че на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 АПК във вр. с чл.70, 

ал.1 от ЗЗДискр. следва да бъде прекратено производството по преписка №456/2019 г., 

поради отпадане на основанието за водене на производство, с оглед представените 

доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до процесния обект. Поради същото 



4 
 

основание съставът счита, че спрямо ответната страна не е налице основание за налагане на 

предвидените в Закона за защита от дискриминация санкции. 

      Воден от гореизложеното, настоящият състав счита, че следва на основание чл.27, ал.2, 

т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. да прекрати производството по преписка 

№458/2019 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 HOC заседателен състав на КЗД 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „В.“ ЕООД, представлявано от управителя С. 

Л. Н. , със седалище и адрес на управление: гр. П. , район И., бул.***, е осигурила наличие 

на архитектурна среда, предоставяща достъпа на лица, включително с увреждания, до и в 

сградата на „В. “ ЕООД, находящ се в гр. А. , ул. ***.   

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр., 

производството по преписка № 456/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад 

за самосезиране с вх.№ 12-11-1749/13.05.2019 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: …………………........... 

                                      Сабрие Сапунджиева  

               

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

                   Наско Атанасов 

 

                 ……………………….... 

             Орлин Колев 

 

 


