
                                                                                                                                                                                                               1 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35 

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48 

e-mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 
 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA 

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48  

e-mail: kzd@kzd.bg 
_____________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

№ 68 

гр. София,21.01.2021 г.  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

определен със Заповед № 108/31.07.2019 г. на председателя на КЗД по реда на чл. 48, ал.2, 

т.3 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), състоящ се от следните членове: 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Колев 

                                                                           ДОКЛАДЧИК: Сабрие Сапунджиева 

                                                                                     ЧЛЕН: Наско Атанасов 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от Сабрие Сапунджиева преписка № 702 

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

предвид следното: 

Производството по преписка № 702/2019 г. е образувано с Разпореждане № 

1200/27.08.2019 г. на председателя на КЗД въз основа на доклад с вх. № 12-11-2043/ 

20.05.2019 г., изготвен от А. Д. - председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. 

и във вр. с чл. 53 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), в рамките на кампания 

„Достъпна България" относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на 

обект: Н. ч.„Н. - Е. - ***г.“, находящ се на адрес: гр. Е. , п.к. ***, 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 № 702/2019 г. 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 чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от 

ЗЗДискр. 

2. Н. ч."Напредък - Е.  - 1863", ЕИК: 000124172, представлявано от председателя Д. 

Б. И., със седалище: гр. Е. , п.к. ***, ул. ***, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

Доклад с вх. № 12-11-2043/20.05.2019 г. по описа на КЗД е изготвен от доц. д-р А. Д. 

- председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. във връзка, с чл.53 от ЗХУ и 

във вр. със Заповед № 24/20.03.2018 г. на председателя на КЗД, в рамките на кампания 

„Достъпна България" относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда,  

въз основа  на Констативен протокол с вх. № 12-11-3159/07.12.2018 г. по описа на КЗД, за 

обект: Н. ч.„Н. - Е. - ***г.“, находящ се на адрес: гр. Е. , п.к. ***, ул. ***. Изложени са 

констатирани обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена 
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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 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане".

   Приложен е Констативен протокол с вх. 12-11-3159/07.12.2018 г. по описа на КЗД. 

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

Постъпило е становище с вх. № 16-10-275/31.12.2019 г. по описа на КЗД от Н. 

ч."Напредък - Е.  - 1863" чрез председателя Д. Б. И., в което ответната страна посочва, че 

приложените към Констативен протокол с вх. 12-11-3159/07.12.2018 г. снимки показват 

северния вход на Н. ч.„Напредък - Е.  - 1863" - гр. Е. В тази си част (северна и западна 

фасади) сградата попада в обхвата на територия с културно - историческо наследство, със 

статут на групов паметник на културата по смисъла на чл. 12, т. 2 от Закона за 

паметниците на културата и музеите (отм.) - Ансамбъл по ул. *** (в момента ул. ***), 

между автогарата и Централния площад в гр. Е.  и съгласно § 12, ал. 1 от ЗКН притежава 

статут на групова недвижима културна ценност. Сочи се, че посоченият вход осигурява 

достъп до кино (театрален) салон с балкон. 

          С разработен през 2010 г. инвестиционен проект на Ч.  за ремонт и реконструкция, е 

предвиден подход за хора с увреждания към източен вход /изход на кино (театрален) 

салон. 

          Сочи се, че през 2012 г. от община Е.  е предоставен капиталов трансфер за 

организации с нестопанска цел, за изграждане на Подход за хора с увреждания към 

сградата на НЧ „Напредък - Е.  - 1863" - гр. Е. . Подходът е изграден  през същата година 

и се ползва по предназначение и до настоящия момент. 

          Председателят на читалището посочва, че не е била уведомявана за подаван сигнал 

за „изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда" на Н. ч.„Н. - Е.  - 1863" - гр. 

Е. , както и за извършената на място проверка от служители на Комисията за защита от 

дискриминация на 23.11.2018 г. за присъствие и указване/показване на фактическата 

ситуация и даване право за участие в производството, независимо, че има публична 

информация с телефонен номер за контакт лично с нея (съгласно приложените снимки). 

          Ответната страна заявява, че „Н. ч.„Н. - Е.  - 1863" - гр. Е.  е традиционно 

самоуправляващо се българско сдружение в гр. Е., което изпълнява държавни културни и 

просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед 

на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо 

самосъзнание. Основна цел на читалището е да задоволява потребностите на 

населението, свързани с възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка 

нравственост...", като за хора с увреждания е осигурен достъп до сцената и помещенията 

за репетиции - вход юг. 

           Предвид гореизложеното, моли КЗД да прекрати производството по установяване 

на административно нарушение. 

           Прилага снимки на изградения подход за хора с увреждания, извадка от 

инвестиционен проект, писмо с отчет на капиталов трансфер до община Е. . 

           На 02.10.2020 г. при извършена повторна проверка на процесния обект от страна 

на регионален представител на КЗД в присъствието на Д.  И. е констатираноI, че при 

източния му вход е изграден подход с метален парапет, който без праг преминава през 

двукрила врата към салона за посетители. В салона на читалището пода е без стъпала , 

което осигурява възможност за достъп на граждани с инвалидни колички. Приложен е 

снимков материал (8 броя). 

           След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, настоящият заседателен състав прие за 

установено от фактическа и правна страна следното: 

                                            
I Констативен протокол към Докладна записка с вх. № 12-11-3541/06.10.2020 г. по описа на КЗД 
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           На 23.11.2018 г. обект: Н. ч.„Н. - Е. - ***г.“, находящ се на адрес: гр. Е. , п.к. ***, 

ул. ***, е бил посетен от регионален представител на КЗД, който в рамките на извършена 

проверка за достъпност е издал констативен протокол I . Видно от съдържанието на 

протокола, при проверка на състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на 

двама свидетели – Г. П. С. и Т. И. И., регионалният представител е констатирал наличие 

на пет стъпала пред входа на сградата, възпрепятстващи достъпа на лица с увреждания. 

           Законът за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., 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.  
          Съгласно чл. 5 от ЗХУ в областите на подкрепа за хората с увреждания са включени 

осигуряване на достъпна среда в урбанизираните територии и обществените сгради, 

както и достъпност и разумни улеснения. 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. 

Съгласно чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания 

(„Конвенцията“)  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 

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. В този смисъл 

българският законодател е закрепил задължението за наличие на „Достъпна среда" в 

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. Съгласно §1, т. 2 от посочения акт, „достъпна среда" е среда в 

урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с намалена 

подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. 

         За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от становище с вх. № 16-10-275/31.12.2019 г. по описа на КЗД от Н. ч."Н. - Е.  - 

1863" чрез председателя Д. Б. И. и Констативен протокол, приложен към Докладна 

записка с вх. № 12-11-3541/06.10.2020 г., при източния вход на читалището ответната 

страна е изградила подход с метален парапет, който без праг преминава през двукрила 

врата към салона за посетители. В салона на читалището пода е без стъпала, което 

осигурява възможност за достъп на граждани с инвалидни колички.    

           От така изложеното се налага изводът, че ответната страна е осигурила свободен 

достъп до обект: Н. ч.„Н. - Е. - ***г.“, находящ се на адрес: гр. Е. , п.к. ***, ул. ***, на 

лица с двигателни увреждания, поради което не е налице нарушение по смисъла на чл. 5, 

във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от ЗЗДискр., отразено с Констативен протокол с вх. № 

12-11-3159/07.12.2018 г. по описа на КЗД. Налице е реално създадена възможност за 

всички лица, включително с ограничена подвижност за достъп до провежданите от Н. 

ч."Н. - Е.  - 1863" мероприятия, както и не са налице пречки за реализирането на техните 

законни права. 

                                            
I Констативен протокол с вх.№ 12-11-3159/07.12.2018 г. по описа на КЗД 
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Воден от гореизложеното, разглеждащият 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 № 702/2019 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с 

оглед представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до 

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 Н. ч."Н. - Е.  - 1863", ЕИК: ***, 

представлявано от председателя Д. Б. И., е предприела необходимите действия и мерки 

за осигуряване изграждането на достъпна архитектурна среда до обект: Н. ч.„Н. - Е. - 

***г.“, находящ се на адрес: гр. Е. , п.к. ***, ул. ***. 

 

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

ЗЗДискр., производството но преписка № 702/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад за самосезиране с вх.№ 12-11-2043/20.05.2019 г., изготвен от 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: …………………………. 

   Орлин Колев 
 
 
   …………………………. 
   Сабрие Сапунджиева 

 

                                 …………………………. 

                                  Наско Атанасов 


