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                                        РЕШЕНИЕ  
 

                                                      № 74 

 

                                          гр.София, 22.01.2021г. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

съгласно Заповед № 138/26.07.2018г. на председателя на КЗД, в състав: 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. А. 

            ЧЛЕНОВЕ:  О. К. 

            С. Й. 

              

 

разгледа докладваната от О. К. преписка № 681 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2018 г., и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

        Производството е по реда на раздел І от глава четвърта на Закон за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.) 

        Производството по преписка № 681/2018 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-3227/17.12.2018г., изготвен от Б. Х. – зам.-председател на К. 

относно недостъпна архитектурна среда на обект: Б. м. ц.- гр. Г******, находящ се на 

адрес: гр. Г****, ул. „Б******“ №**. Преписката е образувана с Разпореждане № 

1524/28.12.2018 г. на Председателя на КЗД и с оглед на изложените оплаквания 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 по чл.4, ал.1, във връзка с чл.5 по признак „увреждане”, преписката е разпределена на AD 

HOC заседателен състав.   

         Надлежни страни по преписката са: 

         Б. Х. – зам.-председател на К, страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД във 

връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр. 

           Д-р Н. С., изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Т. В“ АД, гр. Г******., като 

ответна страна,  със седалище и адрес на управление: гр. Г***** , ул. „Д-р И.- Д.“ № **.  

          Според оплакванията в доклада за самосезиране може да се направи предположение, 

че фактическия състав на евентуалното нарушение се състои в следното:   

 В Доклада за самосезиране с вх. № 12-11-3227/17.12.2018 г.          Б. Х. – зам.-

председател на К. посочва, че на 05.07.2018 г., на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЗДискр., във 

връзка с §6 от ПЗР на ЗИХУ и в изпълнение на Решение на деветчленния състав на 

Комисия за защита от дискриминация от 10.11.2017 г. и във връзка със Заповед № 
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24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" е 

съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-1751/25.07.2018 г. за извършена проверка на 

обект: „Б. м. ц.“, гр. Г, находящ се на адрес: гр. Г., ул. „Б.“ №*. 

            Доц. Б. Х. счита, че отразеното в констативния протокол съдържа данни за 

осъществено нарушение по смисъла на чл. 5, предложение последно от ЗЗДискр. във вр. с 

§1, т. 7 и т. 8 от ДР на ЗЗДискр. 

            Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 50, т. 2 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 7 

от Правилата за производство пред КЗД предлага да бъде образувано производство за 

защита от дискриминация по реда на Глава четвърта, Раздел първи от ЗЗДискр., в което да 

се установи налице ли е нарушение на чл. 5, предложение последно по признак 

„увреждане“ във вр. с §1, т. 7 и т. 8 от ДР на ЗЗДискр, да се постанови преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да се наложат 

предвидените в закона санкции и/или принудителни административни мерки.  

Към доклада е приложен Констативен протокол с вх.№ 12-11-1677/10.07.2018 г. 

            Проведено е проучване по реда на чл.55-59 от ЗЗДискр. В хода му са изискани и 

получени информация, писмени обяснения, становища и доказателства от д-р Нели 

Савчева, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД, гр. Г.   

             В него се сочи следното: Във връзка със започната от КЗД процедура по проучване 

за изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: „Б. м. ц.“, гр. Г******, находящ се 

на адрес: гр. Г****, ул. „Б*****“ №* (Обекта), ответната страна д-р Н. С., изпълнителен 

директор на МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД, изразява следното становище: 

             Сочи, че сградата, обект на проверка е собственост на МБАЛ „Д-р Т.В.“ АД Г*****. 

Действителната ширина на изградената циментова рампа е 110 см между парапетите. В 

началото на рампата има шахта, покрита с метален капак, която стеснява рампата на 90 см, 

но това е само в началото и позволявало достъпа на инвалидна количка с ширина 70 см. 

              Съществуващата архитектурна среда не позволява разгръщането на рампа, 

отговаряща на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. За проектиране, изпълнение и 

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

включително и за хора с увреждания. 

              Д-р Н. С. уведомява КЗД, че през 2019г. започва мащабен ремонт и реконструкция 

на първия етаж от сградата и прилежащите терени във връзка с изграждане на нов ЦСМП 

Г., в рамките на Приоритетна ос 4 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. В рамките на 

ремонта се предвижда да бъде изградена архитектурна среда, отговаряща на изискванията 

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

съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания. 

 

 

 

В отговор на уведомление с изх. № 37-00-153/17.07.2018г. ответната страна 

депозира становище с вх. № 16-14-19/24.07.2018г. по описа на КЗД. 

Проведено е открито заседание, за което страните са били редовно уведомени.   

 В откритото заседание, проведено на 05.11.2020 г., на основание чл. 62, ал.1 от 

ЗЗДискр. на страните е дадена възможност да водят преговори и да сключат 

споразумение. Следващото открито заседание е насрочено на 04.02.2021г. На 11.12.2020г. 

страните представят писмено споразумение с вх. № 18-00-159/15.12.2020г., между 

страната в производството по реда на чл.30, ал.6 от ППКЗД          Б. Х. – зам.-председател 

на К, с адрес : гр. С., бул. „Д. Ц.“ № ** и ответната страна МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД, 

представлявана от изпълнителния член на СД д-р М. Ц. М., чрез пълномощника адв. Н. П. 

М., вписан в АК-Г., с адрес: гр. Г., ул. „Д-р И.Д.“ №*, за следното: 

Днес, 11.12. 2020 г., в гр. София, страните: 
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Комисия за защита от дискриминация /КЗД/, със служебен адрес: гр. София, 

бул. Драган Цанков № 35, в качеството й на самосезирала се страна, представлявана при 

сключване на настоящото споразумение от Б. Х. – зам. председател на КЗД, от една 

страна; 

и 

М. Б. з а. л д-р Т. В.“ АД, ЕИК 107507217, седалище и адрес на управление: гр. Г., 

ул. „Д-р И. Д.“ № 1, представлявано от М. Ц. М.- изпълнителен член на СД, чрез 

пълномощника адв. Н. П. М., вписан в АК-Габрово, в качеството му на ответна страна в 

производството пред КЗД по преписка № 681/2018 г. на AD НОС заседателен състав, от 

друга страна, 

Страните, като взеха предвид, че: 

а) МБАЛ"Д-р Т.В." АД стопанисва обществена сграда - находяща се в гр. Г., 

ул."Б."№*; 

б) Комисията за защита от дискриминация провежда национална кампания 

„Достъпна България" с цел проверка на състоянието на архитектурната достъпност на 

обществените сгради; 

в) В следствие на организираната от Комисията кампания, беше проверена 

следната обществена сграда находяща се в гр. Г*****, ул."Б****** "№**, в който се 

помещава "Б. М. Ц." ЕООД. 

г) За извършените от страна на Комисията за защита от дискриминация 

проверка, бе съставен Констативен протокол, в който е установено, че в страни от 

стъпалата пред входа на сградата има изградена циментова рампа. В началото на рампата 

има отвор, който е покрит с метален капак и възпрепятства достъпа на инвалидни колички 

до входа на сградата. 

д) Въз основа на изготвения Констативен протокол е изготвен доклад с вх.№ 

12-11- 3227/17.12.2018г. от самосезиралата се страна - Комисия за защита от 

дискриминация, чрез   Б. Х. – зам.-председател на К, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.) и чл. 53 Закона за хората с увреждания (ЗХУ), в 

рамките на кампания „Достъпна България", относно изградена недостъпна архитектурна 

среда на обекта, посочен по-горе; 

е) С Разпореждане № 1524 от 28.122018г. и въз основа на изготвения доклад, за 

обекта, посочен по-горе е образувано производство по преписка 681/2018г. по описа на 

КЗД. По така образуваната преписка на КЗД е дадена възможност за представяне на 

писмено становище във връзка с изложеното в доклада, като МБАЛ "д-р Т. В." АД е 

изпратило становище с входящ номер, както следва: 

1. Становище с изх.№ РД-24-0765/13.02.2019г. 

В становището изпълнителния член на СД д-р Н. С. представя информация, че 

сградата, обект на проверка е собственост на МБАЛ „Д-р Т. В." АД. Действително 

ширината на изградената циментова рампа е 110 см. между парапетите. В началото на 

рампата има шахта, която е покрита с метален капак, като това стеснява подхода на 

рампата на 90 см. Д-р С. е уведомила КЗД, че през 2019г. започва мащабен проект, в който 

е предвиден ремонт на сградата и преместване на ЦСМП гр. Г*****. В рамките на проекта 

се предвижда да бъде изградена подходяща архитектурна среда, отговаряща на 

изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

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

увреждания. 

Във връзка с изложеното Министерство на здравеопазването, в качеството си на 

бенефициент по проект " Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска 

помощ" по ОПРР 2014-2020г. е провела обществена поръчка с предмет " Извършване на 

строително- ремонтни работи за нуждите на извънболничните структури за спешна помощ 

на територията на Север централен за планиране район". Процедурата по възлагане на 
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поръчката е приключила и на 31.08.2020г. е бил сключен договор за строителство № РД-

11-427/31.08.2020г. между М. на з., в качеството на възложител и „И" ЕООД, като 

изпълнител, като съгласно предмета на договора на изпълнителя е възложено извършване 

на СМР по Обособена позиция №3 „Извършване на строително- монтажни работи за 

нуждите на ЦСМП Г., ФСМП С., ФСМП Д. и ФСМП Т.". Съгласно чл.2 от договора 

срокът за изпълнение на договора е до 24 месеца считано от деня на подписването му. 

В плановете за ремонт е залегнало извършването на необходимите действия за 

привеждането на обекта в съответствие с изискванията за достъпна среда на хората с 

увреждания, там където е обективно възможно и изградената инфраструктура позволява 

това. 

Предвид гореизложеното се сключи настоящото споразумение относно следното: 

Чл. 1. (1). МБАЛ „Д-р Т. В." АД се задължава да осигури достъпна архитектурна 

среда гарантиращи безпрепятственото влизане в сградата на ул."Б."№* в гр. Г******, 

където е разположен "Б. М. Ц." ЕООД. 

(2). Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с изпълнение на договор за 

строителство № РД-11-427/31.08.2020г. между Министерство на здравеопазването, в 

качеството на възложител и „И." ЕООД, като изпълнител, на който е възложено 

извършване на строително- монтажни работи в сградата находяща се в гр. Г., 

ул."Б******“№1, където е отредено помещаването на ЦСМП Г*******. 

Чл. 2. МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД изразява своето съгласие, че ако в срок до една година, 

считано от утвърждаване на настоящото споразумение от КЗД не бъде изградена рампа, 

която да отговаря на изискванията на Наредба №4 от 01,07.2009г. за проектиране,  

изграждане и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда, включително за хора с увреждания, то лечебното заведение, стопанисващо сградата 

ще изгради подхода / рампата/ със свои средства. 

Чл. 3. След привеждане от страна на МБАЛ „Д-р Т. В." АД на архитектурната среда 

на обекта в съответствие с изискванията за достъпност дружеството - лечебно заведение 

следва да покани представители на Комисията за защита от дискриминация за 

установяване на изпълнение на поетото задължение, без това да лишава последната от 

възможността да следи сама за изпълнението му. 

Чл. 4. С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 681/2018 г. да бъде прекратено. 

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл.62, ал.2 от ЗЗДискр., Комисията за 

защита от дискриминация 

  

                                           РЕШИ: 

 

 ОДОБРЯВА сключеното споразумение между Б. Х., зам. председател на КЗД, 

страна в производството по реда на чл.30, ал.6 от ППКЗД във вр. с чл.50, т.2 от ЗЗДискр. и 

ответната страна МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД, представлявана от д-р М. Ц. М., находяща се в гр. 

Г., ул."Брянска"№* със следното съдържание:  

            Днес, 07.07. 2020 г., в гр. София, страните: 

Комисия за защита от дискриминация /КЗД/, със служебен адрес: гр. София, бул. Д. 

Ц. № 35, в качеството й на самосезирала се страна, представлявана при сключване на 

настоящото споразумение от Б. Х. – зам. председател на КЗД, от една страна; 

и 

М. Б. за а. Л. д-р Т. В.“ АД, ЕИК 107507217, седалище и адрес на управление: гр. Г., 

ул. „Д-р И. Д.“ № 1, представлявано от М. Ц. М.- изпълнителен член на СД, чрез 



 5 

пълномощника адв. Н. П. М., вписан в АК-Г., в качеството му на ответна страна в 

производството пред КЗД по преписка № 681/2018 г. на AD НОС заседателен състав, от 

друга страна, 

Страните, като взеха предвид, че: 

а) МБАЛ"Д-р Т.В." АД стопанисва обществена сграда - находяща се в гр. 

Г******, ул."Б******"№*; 

б) Комисията за защита от дискриминация провежда национална кампания 

„Достъпна България" с цел проверка на състоянието на архитектурната достъпност на 

обществените сгради; 

в) В следствие на организираната от Комисията кампания, беше проверена 

следната обществена сграда находяща се в гр. Г******, ул."Б*****"№*, в който се 

помещава "Б. М. ц." ЕООД. 

г) За извършените от страна на Комисията за защита от дискриминация 

проверка, бе съставен Констативен протокол, в който е установено, че в страни от 

стъпалата пред входа на сградата има изградена циментова рампа. В началото на рампата 

има отвор, който е покрит с метален капак и възпрепятства достъпа на инвалидни колички 

до входа на сградата. 

д) Въз основа на изготвения Констативен протокол е изготвен доклад с вх.№ 

12-11- 3227/17.12.2018г. от самосезиралата се страна - Комисия за защита от 

дискриминация, чрез доц. д-р Б. Х. - заместник-председател на КЗД, във връзка с чл. 40, 

ал. 2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) и чл. 53 Закона за хората с 

увреждания (ЗХУ), в рамките на кампания „Достъпна България", относно изградена 

недостъпна архитектурна среда на обекта, посочен по-горе; 

е) С Разпореждане № 1524 от 28.122018г. и въз основа на изготвения доклад, за 

обекта, посочен по-горе е образувано производство по преписка 681/2018г. по описа на 

КЗД. По така образуваната преписка на КЗД е дадена възможност за представяне на 

писмено становище във връзка с изложеното в доклада, като МБАЛ "д-р Т. В." АД е 

изпратило становище с входящ номер, както следва: 

1. Становище с изх.№ РД-24-0765/13.02.2019г. 

В становището изпълнителния член на СД д-р Н. С. представя информация, че 

сградата, обект на проверка е собственост на МБАЛ „Д-р Т.В." АД. Действително 

ширината на изградената циментова рампа е 110 см. между парапетите. В началото на 

рампата има шахта, която е покрита с метален капак, като това стеснява подхода на 

рампата на 90 см. Д-р С. е уведомила КЗД, че през 2019г. започва мащабен проект, в който 

е предвиден ремонт на сградата и преместване на ЦСМП гр. Г.. В рамките на проекта се 

предвижда да бъде изградена подходяща архитектурна среда, отговаряща на изискванията 

на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изграждане и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания. 

Във връзка с изложеното Министерство на здравеопазването, в качеството си на 

бенефициент по проект " Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска 

помощ" по ОПРР 2014-2020г. е провела обществена поръчка с предмет " Извършване на 

строително- ремонтни работи за нуждите на извънболничните структури за спешна помощ 

на територията на Север централен за планиране район". Процедурата по възлагане на 

поръчката е приключила и на 31.08.2020г. е бил сключен договор за строителство № РД-

11-427/31.08.2020г. между Министерство на здравеопазването, в качеството на 

възложител и „И." ЕООД, като изпълнител, като съгласно предмета на договора на 

изпълнителя е възложено извършване на СМР по Обособена позиция №3 „Извършване на 

строително- монтажни работи за нуждите на ЦСМП Г., ФСМП С., ФСМП Д. и ФСМП Т.". 

Съгласно чл.2 от договора срокът за изпълнение на договора е до 24 месеца считано от 

деня на подписването му. 
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В плановете за ремонт е залегнало извършването на необходимите действия за 

привеждането на обекта в съответствие с изискванията за достъпна среда на хората с 

увреждания, там където е обективно възможно и изградената инфраструктура позволява 

това. 

Предвид гореизложеното се сключи настоящото споразумение относно следното: 

Чл. 1. (1). МБАЛ „Д-р Т.  Венкова" АД се задължава да осигури достъпна 

архитектурна среда гарантиращи безпрепятственото влизане в сградата на ул."Б*****"№1 

в гр. Г*****, където е разположен "Б. М. Ц." ЕООД. 

(2). Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с изпълнение на договор за 

строителство № РД-11-427/31.08.2020г. между М. на з., в качеството на възложител и „И." 

ЕООД, като изпълнител, на който е възложено извършване на строително- монтажни 

работи в сградата находяща се в гр. Г*******, ул."Б.“№*, където е отредено 

помещаването на ЦСМП Г.. 

Чл. 2. МБАЛ „Д-р Т. В.“ АД изразява своето съгласие, че ако в срок до една година, 

считано от утвърждаване на настоящото споразумение от КЗД не бъде изградена рампа, 

която да отговаря на изискванията на Наредба №4 от 01,07.2009г. за проектиране,  

изграждане и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда, включително за хора с увреждания, то лечебното заведение, стопанисващо сградата 

ще изгради подхода / рампата/ със свои средства. 

Чл. 3. След привеждане от страна на МБАЛ „Д-р Т. В." АД на архитектурната среда 

на обекта в съответствие с изискванията за достъпност дружеството - лечебно заведение 

следва да покани представители на Комисията за защита от дискриминация за 

установяване на изпълнение на поетото задължение, без това да лишава последната от 

възможността да следи сама за изпълнението му. 

Чл. 4. С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 681/2018 г. да бъде прекратено. 

 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.62, ал.2 от ЗЗДискр. производството по преписка 

№681/2018г.  

    Решението в частта, с която е одобрено сключеното споразумение не подлежи на 

обжалване. 

    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните пред административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, 

в чийто район се намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на 

жалбоподателя. 

 

 

 

 

 

    

               Председател: ....................................... 

                   (Н. А.) 

 

                      Членове: ....................................... 

                                         (О. К.) 

 

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

                 (С. Й.) 

        


