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РЕШЕНИЕ 

 
№ 151 

 
гр. София, 02.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  София Йовчева 

        ДОКЛАДЧИК: Орлин Колев 

                                                      ЧЛЕН:  Баки Хюсеинов 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от Орлин Колев преписка № 

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

предвид следното: 

  
Производството по преписка № 526/2019 г. е образувано с Разпореждане № 1019/ 

21.08.2019 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация по повод доклад  

с вх. № 12-11-2574/ 16.07.2019 г.  по описа на КЗД изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева – 

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

рамките на кампания „Достъпна България” относно изградена и недостъпна архитектурна 

среда  на обект: Народно читалище  „С”, находящ се на адрес: гр. Л 

Преписката е разпределена на  Ad hoc заседателен състав във връзка с така 

изложените  факти и обстоятелства за дискриминация по признак „увреждане“. 

Конституирани страни по преписката са : 

1. доц. д-р Ана Джумалиева, със служебен адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков", 

№ 35.- 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.  Народно читалище „С.” , ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: 

гр. Л, представлявано от председател в качеството на ответна страна. 

 

В доклада се твърди, че на 28.03.2019  г., на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита 

от дискриминация (ЗЗДискр.) 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 „Достъпна България“ е 

съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-1263/ 08.04.2019 г. за извършена проверка на 

обект Народно читалище  „С.”, находящ се на адрес: гр. Л. 

Посочено е, 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 достьпа на лица с увреждания до публични места, се смята за 

дискриминация.  

Изложени са следните искания към Комисия за защита от дискриминация: 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 
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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. № 12-11-1263/08.04.2018 г. 

 

По преписката е извършено проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр.  

В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от 

ответната страна. 

С писмо изх. № 16-10-268/ 23.12. 2019 г. е изискана информация от дружеството 

ответник.  

В отговор е постъпило становище с вх. № 16-10-10/ 17.01.2020 г. , в който е посочено, 

че към датата на изготвяне на становището не е изградена естакада за достъпност до втория 

етаж на сградата на читалището поради липса на средства. Посочено е, че сградата е в този 

вид половин век  и  не са правени капитални ремонти  с изключение на газификация и 

ремонт на покривно пространство.  

Твърди се, че в средата на месец януари е предвиден да започне ремонт на салона на 

читалището и в проекта е включена естакада за достъп до втория етаж, която да бъде 

изградена във втория етап на ремонта. 

Твърди се още, че към датата на проверката е изграден достъп   до първия етаж на 

сградата  на НЧ.  

Не са приложени материали в подкрепа на твърденията.  

 

 

В първото по ред открито заседание по преписката, ответната страна   – Народно 

читалище „С.” , ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л е изразила 

желание за сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр. В деловодството на КЗД 

е постъпило споразумение с вх. № 16-10-216/ 21.10.2020 г. Съставът е счел, че 

споразумението няма всички необходими реквизити, които касаят образеца на 

споразумение съгласно чл. 20 от АПК. На второто по ред открито заседание съставът е счел, 

че преписката е изяснена от фактическа и правна страна, е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок.    

 

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 ответната страна не е представила 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: недостъпна архитектурна среда  на 

обект: Народно читалище  „С.”, находящ се на адрес: гр. Л, 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 
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са предприето мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп за хора в неравностойно 

положение до обект: Народно читалище  „С.”, находящ се на адрес: гр. Л. 

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: Народно читалище  „С.”, находящ се на адрес: гр. Л  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. № 12-11-1263/ 08.04.2019 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). 

В рамките на настоящото производство по преписка № 526/2019 г. Комисия за защита 

от дискриминация установи акт на дискриминация, допуснат от ответната страна    Народно 

читалище „С.” , ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л, а именно – 

неспазване на разпоредбите на чл. 9 от Конвенция за правата на хората с увреждания, както 

и на чл. 4, т. 4 ЗХУ, свързано с признак по чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр., с което са нарушили 

разпоредбата на чл. 37 ЗЗДискр., извършвайки по този начин акт на дискриминация по 

смисъла на чл. 5 ЗЗДискр.  

Отчитайки обстоятелството, че обект на така установеното нарушение по преписката 

са и биха могли да бъдат неопределен, но определяем кръг от засегнати лица, за постигането 

на целите на закона, настоящият състав счита, че следва да наложи на ответната страна  

Народно читалище „С.” , ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л.,  

имуществена санкция над минималния размер, а именно – 500,00 (петстотин) лева. 

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  Народно 

читалище „С.”, ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л,  е поддържала 

и продължава да поддържа архитектурна среда, затрудняща достъпа на лица с увреждания 

до обект Народно читалище „С.”, на адрес: гр. Л, 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  

Народно читалище „С.”, ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л, 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 Народно 

читалище „С.”, ЕИК 000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л, в 3-месечен 

(тримесечен) срок от постановяване на настоящото решение, да предприеме необходимите 
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действия за изграждане на достъпна архитектурна среда до обект:  Народно читалище „С.”, 

на адрес: гр. Л. 

 

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

чл. 67, ал. 2 ЗЗДискр., ответната страна  ответната страна Народно читалище „С.”, ЕИК 

000282845, със седалище и адрес на управление: гр. Л, е длъжна да уведоми 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 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   …………………........... 

                                          София Йовчева 

 

               

               ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

                     Орлин Колев 

 

                     ……………………….... 

                                                                   Баки Хюсеинов 
 

 
 

 


