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РЕШЕНИЕ 

 
№ 116 

 
гр. София, 01.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. А. 

        ДОКЛАДЧИК: В. С. 

                            ЧЛЕН: З. Д. 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от В.С. преписка № 158 по описа на 

Комисия за защита от дискриминация за 2020 г., и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписка № 158/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-1005/06.03.2020 г., изготвен от доц. д-р A. Д. – П. на K, относно 

недостъпна архитектурна среда на обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ се на адрес: 

гр. С******, ул. „Х***** С*****“ № *. Преписката е образувана с Разпореждане № 

377/07.05.2020 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 чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 5 по признак „увреждане”, преписката е разпределена на Ad hoc 

заседателен състав. 

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.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. 

по признак „увреждане“, образуваната преписка № 158/2020 г. е разпределена за разглеждане 

от Ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р A. Д. – П. на K, със служебен адрес: гр. С*****, бул. „Д******  Ц*****", № 

**, 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. „Ф. К.“ ЕООД, ЕИК 203495900, представлявано от управителя П. С., с адрес: гр. 

Б*****, ж.к. С******, бл. ***, партер, в качеството на ответна страна. 

 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1005/06.03.2020 г. доц. д-р A. Д. – П. на K 

посочва, че на 17.07.2019 г., на основание чл. 40, ал. 2 ЗЗДискр., във връзка с § 6 от ПЗР на 

ЗИХУ, както и със Заповед № 24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на 
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кампания „Достъпна България“ е съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-

2802/24.07.2019 г. за извършена проверка на обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ 

се на адрес: гр. Севлиево, ул. „Х. С.“ № *. 

Доц. д-р А. Д. 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 8 от ДР на ЗЗДискр. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 50, т. 2 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 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. № 12-11-2802/24.07.2019 г. 

На 17.07.2019 г. за обект: офис за бързи кредити “F.C.”, находящ се на адрес: гр. С*****, 

ул. „Х**** С*****“ № *, посетен от регионален представител на Комисия за защита от 

дискриминация, е бил съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-2802/24.07.2019 г. 

Видно от съдържанието на същия, при проверка на състоянието на архитектурната 

достъпност, e констатирано, че обследваният обект не е достъпен за хора с увреждания. 

От представените по преписката доказателства действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка обследваният обект не е бил достъпен за хора с 

увреждания. 

В постъпило становище с вх. № 16-20-982/15.07.2020 г. ответната страна посочва, че 

дружеството не извършва публични обществени услуги по смисъла на ЗЗД, в т. ч. - 

предлаганите услуги не са на публични места. Сочи, че законът не дава дефиниция какво се 

разбира под публично място. Счита, че понятието „публично място“ следва да се тълкува, 

изхождайки от целта на ЗЗДискр. и в съответствие с чл. 9 от Конвенцията за правата на хората 

с увреждания. Съгласно цитираната норма от Конвенцията целта била да се даде възможност 

на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички 

аспекти на живота, като имат достъп до всички удобства и услуги, отворени или 

предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. 

Добавя, че само сградите, в които се предоставят такива услуги, могат да се определят като 

публично място. Сочи, че дружеството е финансова институция по см. на чл. 3 от ЗКИ, 

извършваща дейността по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, за което имала издаден лиценз от БНБ. 

Твърди, че дейността по предоставяне на кредити не представлява предоставяне на 

публични/обществени (или изобщо) услуги. По смисъла на ЗКИ „услуги"“ (платежни) 

предоставяли само банките (чл. 2, ал. 2, т. 1 ЗКИ). 

Твърди, че ответното дружеството предоставя онлайн възможност за всички свои 

клиенти за регистрация за кандидатстване за получаване на кредити, както и за получаване 

на информация и последващо (след одобряване на кредитоискателя) изпращане на кредитен 

консултант на място за сключване на договор (същото било видно от уебсайта на 

дружеството www.f*******.bg). Тези възможности били налице много преди извършване на 

проверката. По този начин всички клиенти на ответното дружество, респ. - желаещи да станат 

клиенти, имали възможност да сключат договори, да подпишат документи, да получат 

заемни средства. 

Посочва, че видно от сключения договор за наем от 09.03.2017 г., наемодателят 

предоставя за ползване наетото помещение за целите за които се наема, а именно - „офис“. 

Добавя, че съгласно чл. 4, ал. 4 от Договора за наем, наемодателят-собственик е този, който 

следва да отстранява неизправностите на сградата, където е разположен обектът на договора. 

Следователно, в тежест на наемодателя било да осигури възможност обектът да отговаря на 

изискванията за достъпност, с оглед равното третиране на всички лица и предотвратяване на 

дискриминация. Същото задължение произтичало от обстоятелството, че помещението било 

търговско и се ползвало за офис, независимо от наемателя. Посочва, че наемателят е само 

временен държател на помещението - нито ползвател, нито собственик. 

http://www.f*******.bg/
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Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: Договор за наем от 

09.03.2017 г. 

Проведено е едно открито заседание (о.з.) по преписката, на което внеслата доклада за 

самосезиране страна – доц. д-р A. Д., редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна по преписката „Ф. К.“ ЕООД, ЕИК ********, представлявано от 

управителя П. С., редовно призована, не се явява и не се представлява. След като съставът е 

счел, че процедурата за помирително производство по реда на чл. 62 ЗЗДискр. не може да 

бъде реализирана, е продължил гледането на преписката по общия ред. Съставът е дал ход 

на производството по преписката и я е докладвал. Приет и приобщен към преписката е 

докладът-заключение, както и всички представени в хода на предварителното проучване 

доказателства. След като е счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна, 

съставът е приключил събирането на доказателства и е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законоустановения срок, като е дал на страните 14-дневен (четиринадесетдневен) срок за 

представяне на писмени бележки от ответните страни по преписката.  

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: 

Съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗДискр. в производството за защита от дискриминация, 

след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които 

може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да 

докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен. По настоящия казус ответните 

страни не са представили доказателства за осигурена достъпна архитектурна среда – нито в 

хода на предварителното проучване, нито в рамките на проведеното открито заседание по 

преписката.  

С оглед липсата на доказателства за осигурена достъпна архитектурна среда, 

отговаряща на нормативните изисквания до обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ 

се на адрес: гр. Севлиево, ул. „Х**** С*****“ № ****, съставът по настоящата преписка 

счита, че ответната страна не е изпълнила задължението си за осигуряване на достъпна 

архитектурна среда до процесния обект.  

Въз основа на гореизложеното се налага изводът за извършено евентуално нарушение 

на ЗЗДискр. от ответната страна по признак „увреждане”, с оглед на което счита за 

необходимо да постанови преустановяването му до установяване на положение на равно 

третиране, както и да наложи предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки. 

Предвид липсата на доказателства по преписката за осигурена достъпност до процесния 

обект съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение не са 

предприето мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп за хора в неравностойно положение 

до обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ се на адрес: гр. С*******, ул. „Х**** 

С****“ № *. 

От така изложеното се налага изводът, че поради липсата на доказателства за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда, отговаряща на нормативните изисквания до и 

в обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ се на адрес: гр. С., ул. „Х. С.“ № *, ответната 

страна не е отстранила допуснатото към момента на първоначалната проверка нарушение, по 

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

на признак „увреждане”, отразено в Констативен протокол с вх. № 12-11-2802/24.07.2019 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80 ЗЗДискр. за извършване на дискриминация се 

предвижда административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 до 2500,00 

лева. Съгласно чл. 27, ал. 2 ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта 

на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи 

вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. За постигане целите на 

ЗЗДискр., а именно – ефективна защита от дискриминация и равенство пред закона в 

третирането и възможностите, е необходимо налаганите наказания за прояви на 

дискриминация да са с възпиращ и разубеждаващ ефект (чл. 15 от Директива 2000/43/ЕС и 

чл. 17 от 2000/78/ЕО). 
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Воден от гореизложеното и на основание чл. 47, вр. с чл. 64, чл. 65, чл. 66, чл. 81 и чл. 

82 ЗЗДискр., вр. с чл. 9 ЗЗДискр., Ad hoc заседателен състав на Комисия за защита от 

дискриминация  

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

 

УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност ответната страна „Ф. К.“ 

ЕООД, ЕИК 203495900, представлявано от управителя П. С., с адрес: гр. Б*****, ж.к. С*****, 

бл. **, партер е поддържала и продължава да поддържа архитектурна среда, затрудняваща 

достъпа на лица с увреждания до обект: офис за бързи кредити “F. C.”, находящ се на адрес: 

гр. С****, ул. „Х****** С******“ № **, извършвайки по този начин дискриминация по 

смисъла на чл. 5, вр. с чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. по признак „увреждане” и нарушавайки 

разпоредбите на антидискриминационното законодателство.   

НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3, вр. с чл. 80, ал. 2 ЗЗДискр., на ответната страна „Ф. 

К.“ ЕООД, ЕИК ****, представлявано от управителя П. С., с адрес: гр. Б*****, ж.к. С*****, 

бл. ****, партер, поради установена дискриминация по признак „увреждане” имуществена 

санкция в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, платими, на основание чл. 83 ЗЗДискр., 

по сметка на Комисия за защита от дискриминация в Българска народна банка, с банков 

идентификационен код BNBGBGSD и IBAN:BG85BNBG96613000118401. 

ПРЕДПИСВА, на основание чл. 47, т. 4 ЗЗДискр., на ответната страна „Ф.К.“ E, ЕИК 

*****, представлявано от управителя П. С., с адрес: гр. B*****, ж.к. С*****, бл. **, партер, 

в 3-месечен (тримесечен) срок от постановяване на настоящото решение, да предприеме 

необходимите действия за изграждане на достъпна архитектурна среда до обект: офис за 

бързи кредити “Fresh Credit”, находящ се на адрес: гр. С****, ул. „Х*** С****“ № *.  

В 1-месечен (едномесечен) срок получаване на настоящото решение, в изпълнение на 

чл. 67, ал. 2 ЗЗДискр., ответната страна „С. К.“ ООД, представлявано от управителя Н. П., 

със седалище и адрес на управление: гр. С, р-н С***, ул. „С****“ № ** е длъжна да уведомят 

писмено Комисия за защита от дискриминация за предприетите мерки по изпълнение на така 

дадените задължителни предписания. 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                       Н. А. 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

           З. Д. 

 

                 ……………………….... 

                                                            П. К.  
 

 


