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РЕШЕНИЕ 

№128 

гр. София,02.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. А. 

                                                                ДОКЛАДЧИК: Б. Х. 

                                                                              ЧЛЕН: С. Й. 

 

разгледа докладваната от Б. Х преписка № 181 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 181/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

400/08.05.2020 г. на председателя на КЗД по доклад с вх. № 12-11-1129/09.03.2020 г. по 

описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д. – п.на К във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за 

защита от дискриминация /ЗЗДискр./ и във вр. с чл. 53 от Закона за хората с увреждания, 

в рамките на кампания „Достъпна България“ относно изградена и поддържана 

недостъпна архитектурна среда на обект: „П. о. к. С“ АД – офис Д******, находящ се на 

адрес: гр. Д*****, пл. „С*****“ № *** (К. К). 

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 № 181/2020 г. е разпределена 

за разглеждане на ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А.   Д. – п.на К, със служебен адрес: гр. С******, бул. „Д. Ц." № **,  в 

качеството на страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 

от ЗЗДискр. 

2. П. о. к. „С.“ АД, ЕИК: , представлявана от М. Г. М. – г. и. д. и Д. А. Г – 

изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление:                                                                                

гр. С****, п.к. 1303, р-н В*****, бул. „Т. А.“ № *****, в качеството на ответна страна. 

         II. Оплаквания в инициативния документ. 

        Доклад с вх. № 12-11-1129/09.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.   Д. 

– п.на КД, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЗДискр. във връзка. с чл. 53 от Закона за хората 

с увреждания 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, е съставен въз основа на Констативен 

протокол с вх. № 12-11-2451/27.06.2019 г. по описа на КЗД, за обект: „П. о. к. С.“ АД – 

офис Д*****, находящ се на адрес: гр. Д*****, пл. „С*******“ № *** (К. К.). Изложени 
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са 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 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признак 

„увреждане". 

         Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-2451/27.06.2019 г. по описа на 

КЗД.  

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

         Постъпило е становище с вх. № 16-20-1309/18.09.2020 г. по описа на КЗД на П. о. к. 

„С.“ АД, представлявана от М.Г. М. – главен изпълнителен директор и Д. А. Г. – 

изпълнителен директор, в което се посочва, че ответната страна П.к. „С" АД не е в 

правоотношение с П. к. Н. „В.", собственик на недвижимия имот, представляващ обект 

№ 18 в търговски комплекс „К", находящ се гр. Д****, пл. „С*******". С предизвестие с 

изх. per. № 12-00-306 от 21.07.2020 г., отправено от страна на дружеството, договорът за 

наем за ползване на обекта, сключен на 15.01.2015 г., е прекратен, считано от 22.08.2020 

г. 

         Прилага заверено копие на Договор за наем от 15.01.2015 г. и заверено копие на 

Предизвестие с изх. № 12-00-306/21.07.2020 г. 

         На 09.10.2020 г. при извършена повторна проверка на процесния обект от страна на 

регионален представител на КЗД е констатираноI  наличието на монтиран дървен подход 

за осигуряване на достъпност за хората в неравностойно положение, както и 

международния символ за достъпност, разположен на входа на обекта. Установено е, че 

към датата на повторния оглед офисът н„С."- клон Д. е освободен и не се ползва от 

никого.  

         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: 

         На 19.06.2019 г. обект: „П. о. к. С.“ АД – офис Добрич, находящ се на адрес: гр. 

Добрич, пл. „Свобода“ № 18 (К. К), е бил посетен от регионален представител на К, който 

в рамките на извършена проверка за достъпност е издал констативен протоколII. Видно 

от съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на архитектурна 

достъпност, в присъствието на един свидетел – С. Х. С., регионалният представител е 

констатирал следното: „Пред входа на представителството – ПОК „Съгласие“ има 

едно стъпало с височина 15 см. Офисът на представителството е под наем към Н****- 

гр. Д******. Регионалният представител е обслужвал клиенти (хора с увреждания) 

като е оказвала помощ и съдействие. До сега оплаквания на хора с увреждания не е 

имало (не са констатирани). Самият вход на обекта е на стъпало с височина 15 см.“ 

/цитат/.  

        В депозирано становище с вх. № 16-20-1309/18.09.2020 г. по описа на КЗД ответната 

страна не оспорва така изнесените в Констативен протокол с вх. № 12-11-2451/27.06.2019 

г. по описа на КЗД факти, с оглед на което настоящият състав намира липсата на достъпна 

архитектурна среда до конкретния обект към момента на проверката за безспорно 

установена. 

        Законът за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 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.  

                                            
I Констативен протокол с вх.№ 12-11-3688/12.10.2020 г. по описа на КЗД 
II Констативен протокол с вх.№ 12-11-2451/27.06.2019 г. по описа на КЗД 
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        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 Констативен протокол с вх. № 12-11-3688/12.10.2020 г. по описа на КЗД от 

извършена повторна проверка, в хода на производството пред КЗД ответната страна е 

осигурила за обект: „П. о. к. С.“ АД – офис Д****, находящ се на адрес: гр. Д****, пл. 

„С****“ № 18 (К.К.) дървен подход за осигуряване на достъпност за хората в 

неравностойно положение, както и международния символ за достъпност, разположен 

на входа на обекта. 

       За да се произнесе, разглеждащият състав взе предвид обстоятелството, че видно от  

Констативен протокол с вх. №12-11-3688/12.10.2020 г. по описа на КЗД и становище с 

вх. № 16-20-1309/18.09.2020 г. по описа на КЗД на Пенсионно осигурителна компания 

„С.“ АД, към датата на постановяване на настоящото решение ответната страна не 

използва помещението, находящо се в гр. Д****, пл. „С****“ № **(К. К), за нуждите си 

и съответно не обслужва клиенти на посочения адрес. 

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

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

преписка № 181/2020 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с 

оглед представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до 

процесния обект и последващото прекратяване на извършваната на обекта търговска 

дейност от ответната страна и предвид това не намира основание за налагане на санкция, 

ad hoc заседателен състав на КЗД 
                              Р Е Ш И :  

 

I. УСТАНОВЯВА, че в хода на производството пред КЗД ответната страна П. 

о. к. „С.“ АД, ЕИК: 831284154, представлявана от М. Г. М. – главен изпълнителен 

директор и Д. А.Г. – изпълнителен директор, е предприела необходимите действия и 
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мерки за осигуряване изграждането на достъпна архитектурна среда до обект: „П. о. к. С“ 

АД – о. Д., находящ се на адрес: гр. Д*****, пл. „С*****“ № *** (К. К). 

 

II. УСТАНОВЯВА, че към датата на постановяване на настоящото решение 

ответната страна П. о. к. „С“ АД, ЕИК: 831284154, представлявана от М.Г. М.– главен 

изпълнителен директор и Д. А. Г. – и. д., не осъществява търговска дейност на обект: 

„П.о. к. С“ АД – офис Д****, находящ се на адрес: гр. Д*****, пл. „С*****“ № *** (К. 

К.). 

 

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

ЗЗДискр., производството но преписка № 181/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1129/09.03.2020 г., изготвен от А. Д- п. 

на К.. 

 

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: …………………………. 

   Н. А. 
 
 
   …………………………. 
   Б. Х. 

 

                                 …………………………. 

                                 С. Й. 

 

 

 

 

 
 


