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                                                          Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  

                                                                  № 76 

                                                      гр. София, 22.01.2021 г.  

   

                   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА    

БЪЛГАРИЯ, Ad Hoc състав, в състав: 

 

                                                                                Председател: С.Й.   

                                                                                    Докладчик: С. С. 

                                                                                                         О. к  

            след като изслуша докладваната от С.  С. преписка № 711/2018г.,   за да се 

произнесе взе предвид следното :  

            Производството по преписката е по реда на Раздел І от глава четвърта на Закон за 

защита от Дискриминация /ЗЗДискр./ 

            С. С. замества на основание заповед №112-11-3371/28.09.2020г., на председателя 

на Комисията за защита от дискриминация Н. А. като докладчик в последното заседение, 

проведено на 01.10.2020г.,  в което съставът е приел преписка № 711/2018г. за изяснена 

от фактическа и правна страна.  

             Производството по преписка № 711/2018 г. е образувано въз основа на Решение, 

взето на заседание на Комисия за защита от дискриминация № 15/18.12.2018 г. по повод 

доклад с вх. № 12-11-3258/17.12.2018 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р Б. Х.  зам. 

п. на К, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ЗЗДискр. и във връзка с §6 от ПЗР на ЗИХУ, в рамките 

на кампания „Достъпна България“ относно изградена и недостъпна архитектурна среда 

на обект: А. „А. 91“ град  В., находящ се на адрес: град В****, ул. „Ж*******“ 1. 

            Преписката е образувана с Разпореждане № 1554/28.12.2018г. на Председателя на 

КЗД и с оглед констатираните обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изграждане и поддържане на архитектурна среда, недостъпна за хора с 

увреждания по смисъла на §1, т. 7 и т. 8 от ДР на ЗЗДискр. във връзка с чл. 4, ал. 1 във 

вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане”, е разпределена за разглеждане от AD 

HOC състав. Докладът за самосезиране отговаря на изискванията на чл.7, ал.2 от 

Правилата за производството пред Комисията за защита от дискриминация и съставлява 

годно основание за образуване на производството. 

             Надлежни страни по преписката са: 1. Д. Д-р Б. Х. зам. председател на Комисия 

за защита от дискриминация, страна в производството по чл.7 от ППКЗД във връзка с чл. 

50, т. 2 от ЗЗДискр., с адрес: гр. София 1125, бул. „Драган Цанков“ № 35  подател на 
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доклад за самосезиране; 2. „А-91-ВД-В А“, с адрес град В., ул. „Ц. С. В.“ №162, с 

управител В. А. И. – ответна страна.  

              Фактически състав на евентуалното нарушение: 

              В доклада за самосезиране с вх.№ 12-11-3258/17.12.2018 г. е посочено, че на 

17.07.2018г., на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация (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 № 24/ 

20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Д Б" е съставен 

Констативен протокол с вх. № 12-11-1732/25.07.2018 г. по описа на КЗД за извършена 

проверка на обект: А “А 91“ в град В, находящ се на адрес: град в, ул. „Ж******“ № *. 

Подчертава се, че в практиката на КЗД по прилагане на Закона за защита от 

дискриминация е утвърдено разбирането, че изграждането и поддържането на 

архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, 

се смята за дискриминация. В параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби 

/ПЗР/ на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ изрично е указано: „В срок 

до 31 декември 2006 г. до обществените сгради и съоръжения  държавна и общинска 

собственост, да се осигури свободен достъп за хората с увреждания, като се преодолеят 

съответните архитектурни, транспортни и комуникативни бариери". Подателят на 

доклада г-н Баки Хюсеинов 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.т. 7 и 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 Комисия за 

защита от дискриминация се 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.т. 7 и 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. №12-11-1732/25.07.2018г.   

          Комисията е провела проучване по реда на чл. 55-59 от ЗЗДискр. В хода на 

проучването са изискани информация, писмени обяснения, становище и доказателства 

от управителя на „А -91-ВД-В А ЕТ В А И. До изготвянето на Доклад-заключението не 

е получен писмен отговор.  

           След приключване на проучването по реда на чл.59, ал.3 от ЗЗДискр. страните са 

уведомени, че проучването по преписката е приключило и им е дадена възможност да се 

запознаят със събраните материали, след което е насрочено открито заседание с 

призоваване на страните в съответствие с чл. 60, чл. 61 от ЗЗДискр. и чл. 26, чл. 27 от 

ППКЗД. 

            Комисията за защита от дискриминация е провела открито заседание с 

призоваване на двете страни с производството. Подателят на доклада за самосезиране Б. 

Х., редовно уведомен, не се явява, не се представлява. Ответната страна „Алексиев-91-
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ВД-В. А.“ ЕТ, с управител  В. А. и, редовно уведомено не се явява, представлява се от 

редовно упълномощен представител с пълномощно от заседанието. Съставът е приел и 

съответно е приобщил представените писмени доказателства от ответната страна и е 

задължил регионелния представител на Комисията за защита от дискриминация да 

извърши повторна проверка, съвестно със служител от отдел „Архитектура“ в община 

Видин, която да установи дали е налице изпълнение на проект за изграждане на достъпна 

архитектурна среда на автогара „А 91“, като съобрази Наредба № 4 за проектиране, 

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

за населението, включително за хора с увреждания. 

              Съгласно протоколоното решение на състава, е извършена проверка на обекта – 

повторен оглед на място. С докладна – Записка вх.№12-11-870/27.02.2020г. по описа на 

КЗД, регионелният представител  на Комисията е представил Констативен протокол за 

извършена повторна проверка в рамкита на кампания “Д. Б“ на основание чл.40, ал.2 от 

ЗЗДискр., в изпълнение на решение на Комисията за защита от дискриминация от 

10.11.2017г. за провеждане на кампанията и заповед № 24/20.03.2018г. на председателя 

на КЗД. Съгласно Констативния протокол, в хода на проверката, извършена на 

24.02.2020г. от регионалния представител на Комисията за град Видин, в присъствието 

на свидетеля А. А.А. , е установено следното: На тротоарите са направени необходимите 

скосявания за осигуряване на подход откъм пътното платно към обекта и към чакалнята 

на автогарата за преминаване на лица с инвалидни колички. Разгледан е архитектурен 

проект за преустройство и доизграждане на автогарата, в който са съобразени всички 

елементи на архитектурната среда с оглед предоставяне на  достъп на хора в инвалидни 

колички, на хора с физически увреждания и на майки с детски количики, съгласно 

изискванията на Наредба № 4. Съгласно Констативния протокол това е установено и за 

сервизните помещения и тоалетните клетки в автогарата. Налице са съответните 

строителни разрешения за започването на строителните дейности по преустройството на 

обекта с оглед осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. 

Приложени са 4 броя снимки като доказателства в подкрепа на установеното на място от 

регионалния представител. 

             След като прецени поотделно и в съвкупност всички събрани в хода на 

производството писмени доказателства, както и заявеното от процесуалния представител 

на ответната страна в открито заседание и след като ги съобрази, Ad Hoc заседателен 

състав на Комисията за защита от дискриминация приема за установено от фактическа и 

правна страна следното:   

              Съгласно представен Нотариален акт за собственост на недвижим имот – К. № 

28, Том II, рег. № 2288, нот. д.№ 171 от 2018г., на нотариус Л. Ц., с район на действие РС 

град В., вписана под № 029 в регистъра на Нотариалната камара, ЕТ „А.-91-ВД- В. А. е 

признат за собственик на поземлен имот с идентификатор 10971.502.1057 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град В******, находящ се на адрес: 

град В******, ул. „Ж“ № * с предназначение „автогара“. Съгласно представените 

писмени доказателства от ответната страна и протокола от извършената повторна 

проверка на място, както и от направените и представени снимки, се установява 
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наличието на изградени скосявания на тротоарите за улеснен подход от пътното платно 

към обекта с оглед улесняване достъпа на хора в инвалидни колички, с олед 

осигуряването им възможност да достигнат до и в сградата на автогарата. Същите 

скосявания са направени и към чакалнята, с оглед възможността за преминаване на 

инвалидни колички и там. Това безпорно се установява от снимковия материал, 

представен в Комисията. Видно от представените снимки на строителния план, се 

установява, че ответната страна е започнала процедура по реконструкция на обекта, с 

оглед осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до сервизните 

помещения и тоалетните в обекта, според изискванията на Наредба 4 за осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до публични места. На основание 

установеното, а и като съобрази обстоятелството, че ответната страна е собственик на 

процесния обект съгласно представения Нотариален акт за собственост от 26.04.2018г., 

съставът е на мнението, че „А-91-ВД-В А“ ЕТ е изпълнил изискването на чл.5 от 

ЗЗДискр. относно изграждането и поддържането на архитектурна среда, достъпна за хора 

с увреждания до публични места, като безспорно се установи, че тя е започнала 

рекострукцията олбекта, а също е извършила скосявания на тротоарите и подходите към 

сградата и към чакалнята на автогара “****“, находяща се на адрес: град В*****, ул. 

„Ж******“ №, обстоятелства, установени при извършената повторна провека и съгласно 

Констативен протокол, представен с Докладна записка в Комисията. 

        При така установеното от фактическа и правна страна, настоящият състав на 

Комисията за защита от дискриминация е на мнението, че към момента на 

постановяването на крайния акт на Комисията, не е налице нарушение на чл. 5 ЗЗДискр., 

извършено от ответната страна  „А.-91-ВД-В. А.“ ЕТ, с адрес град В*****, ул. „Ц. С. В.“ 

№162, с управител В. А. И.. 

        Воден от гореизложеното и на основание с чл.64, чл.65 и чл.66 от ЗЗДискр., 

настоящият Ad Hoc заседателен състав на КЗД 

                                                                      Р  Е  Ш  И:   

         УСТАНОВЯВА, че „А-91-ВД-В А“ ЕТ, с адрес: град В*****, ул. „Ц*** С***** 

В******“ № ***, с управител В. А. И. в хода на производството пред КЗД е предприел 

действия с оглед осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до 

и в А. „А. **“, находяща се в град В***, на адрес: ул. „Ж*******“ № *.   

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

ЗЗДискр., производството по преписка № 711/2018 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-3258/17.12.2018г. по описа на КЗД, 

изготвен от доц. д-р Б.Х., з. – п. на Комисията, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ЗЗДискр. и 

във връзка с §6 от ПЗР на ЗИХУ, в рамките на кампания „Д. Б.“, относно изградена 

недостъпна архитектурна среда на обект:  А. “А. 91“ в град В*****, находящ се на адрес: 

град В*****, ул. „Ж*******“ № 1. 

     Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката. 
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     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните 

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

 

 

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

                                                                                                      С. Й.  

                                                                                Докладчик:......................................  

                                                                                                     С. С. 

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

                                                                                                         О. К.  

 

 

 


