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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 152 
 

 

гр. София, 02.02.2021г. 

 

 

 

         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен  състав, 

определен по реда на чл.48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове:                                                                          

                                                                                                   Председател:  Владимира Стоименова 

                                                                                                      Докладчик:  Златина Дукова 

                                                                                                                Член:  Петър Кичашки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  Златина Дукова преписка №407 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за 2020г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №627/12.05.2020г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на доклад с вх. №12-11-

1166/09.03.2020г., изготвен от Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от 

дискриминация, 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: 

ПС ***. 

Предвид изложените констатирани обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по 

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

признак „увреждане“ и въз основа на Заповед №37/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №407/2020г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен състав.  

 

На 11.09.2019г., на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), 

във връзка с чл.53 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и във връзка със Заповед 

№24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България“ е 

съставен Констативен протокол с вх. №12-11-3447/25.09.2019г., по описа на КЗД, за обект – 

ПС***, находящ се на адрес: гр. П.. 

Поради това доц. Джумалиева 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 Комисия за защита от дискриминация, председателят на КЗД 
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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. 

 

Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., хода на което по случая е 

изискана информация и становище от „***“ ЕАД и от регионалния представител на КЗД за 

Област П.  

 

В писмено становище от „***“ ЕАД се сочи, че правилно е отразено в Констативния 

протокол че „***“ ЕАД е собственик на 31% идеални части от общите части на гореописаната 

сграда, но твърденията в посочения констативен протокол за извършена проверка в рамките на 

кампания „Достъпна България“ от КЗД, относно факта, че изградената рампа пред „Централния 

вход“ от страна на хотел „Т“, на „Ц.“ - гр. П. са частично неверни. Сочи се, че твърдението, че 

изградената рампа с дължина 16 метра не е обезопасена е абсолютно невярно. В подкрепа на това 

твърдение прилагат снимков материал, от който безспорно се установява наличието на 

обезопасяващите парапети. Фактът, че са изградени такива обезопасяващи парапети води до 

извод, че не са налице предпоставките за прилагането на текстовете на § 1, т. 7 и т. 8 от ДР на 

ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал.1 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане“. 

„***“ ЕАД, конкретно „***“ гр. П. е в съответствие с нормативните изисквания за 

осигуряването на безпрепятствен достъп на лицата с увреждания до помещенията в които се 

обслужват потребители на пощенски услуги т.е. до гишетата. Твърди се, че е налице пълно 

съответствие на условията, посочени в текстовете на чл. 5, ал. 1, т.1 от Наредба № 4 от 01.07.2009 

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, а именно „Елементите на 

достъпната среда се свързват помежду си с достъпен маршрут, както следва: т.1. от улици и 

пешеходни пространства до достъпен вход на сграда или съоръжение.“, във връзка с чл. 39, ал. 1 

от същата наредба, съгласно който текст: „Сградите за обществено обслужване се проектират с 

най-малко един достъпен вход.“. Видно от приложения снимков материал в сградата на „***“ - 

гр. П.е изградена бетонна рампа, обезопасена с парапет. От ответната страна считат, че е налице 

достъпна архитектурна среда за конкретната сграда и в подкрепа на това твърдение излагат 

следните факти и обстоятелства: 

Съгласно чл. 4, т. 4 от Закон за интеграцията на хората с увреждания „Интеграцията на 

хората с увреждания се осъществява чрез достъпна жизнена и архитектурна среда.“ 

Представеният снимков материал разкрива по безспорен начин, че „***“ ЕАД е изпълнило 

своето задължение за осигуряване на архитектурна достъпност до сградите за обществено 

ползване, за да могат да се използват свободно услугите от всички граждани. 

Съгласно чл. 2 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания“ дискриминацията по 

признак увреждане има легална дефиниция, която гласи: "Дискриминация по признак на 

увреждане" означава всякакво правене на разлика, всякакви ограничения или изключения, 

основаващи се на увреждане, имащи за цел или последица нарушаване или отменяне на 

зачитането, признаването или равноправното упражняване на всички права на човека и основни 

свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка 

друга област. Това включва всякакви форми на дискриминация, включително отказ за 

предоставяне на разумни улеснения." Под разумни улеснения следва да се разбира: „Всякакви 

необходими и подходящи модификации и приспособления, които не водят до непропорционално 

или неоправдано обременяване на околните, когато такива са необходими във всеки конкретен 

случай, за да се осигури на човека с увреждане признаването или упражняването на всички права 

и основни свободи наравно с всички останали.“ Посочват, че изискването за достъпност на което 

„***“ ЕАД отговаря е посочено в текстовете на чл. 9, т.1 и т.2, б. „б“ от същата Конвенция, 

съгласно които, следва да се даде възможност на хората с увреждане да живеят самостоятелно и 
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пълноценно във всички аспекти на живота, а това става, чрез предприемането на 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. Тези мерки включват идентифициране и премахване 

на всякакви пречки и прегради пред достъпността. Това изискване обхваща съобразяването с 

всички изисквания за достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, 

предлагащи съоръжения и услуги, отворени или предназначени за широката публика. Това 

задължение е уредено във вътрешното ни законодателство чрез Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. 

като понятието „Достъпна среда“ е изрично дефинирано в § 1, т. 2 от Наредба № 4 и означава 

такава среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с 

намалена подвижност, със или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. 

В становището се твърди, че „***“ ЕАД е създало вътрешна политика за адекватен подход 

на служителите към хората с увреждания, които са потребители на пощенските услуги, 

предоставяни от „***“ ЕАД, тези лица могат да бъдат обслужвани по домовете, а при посещение 

на пощенските станции, служителите съдействат за преодоляване на неудобствата, ако случайно 

възникнат такива. 

Относно твърдението за осъществено нарушение, изразяващо се в липсата на допълнително 

приспособление за хора с увреждания (рампа) на второстепенния вход на сградата на „***“ - гр. 

П., от ответната страна молят Комисията да отчете следните факти и обстоятелства: 

Описаният „втори вход“ на сградата е второстепенен за съсобствената с „Б.“ ЕООД сграда. 

Сочи се, че във връзка с изграждането на достъпна архитектурна среда за посочения вход следва 

да се вземат предвид следните съществени обстоятелства: „***“ ЕАД е търговско дружество със 

100% държавно участие в капитала на дружеството и изграждането на съоръжения за достъпна 

архитектурна среда се осъществява единствено и само при спазване на императивните 

изисквания на закона, а именно чрез обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

за изпълнител. Посочват, че за самото изграждане на достъпна архитектурна среда трябва да се 

спазят и редица императивни изисквания в различни нормативни актове - Закон за устройство на 

територията, Закон за собствеността, Закон за управление на етажната собственост. Отделно от 

това „***“ ЕАД е миноритарен, а не едноличен собственик на сградата в която се помещава 

пощенската станция и за да се изгради достъпна архитектурна среда следва да се вземе решение 

на Общото събрание на собствениците на сградата. Също така трябва да се спазят и редица 

процедури по искане на съгласие от собственика на „П. “ - гр. П. - община П., както и промяна на 

ПУП на „***“ №1. Твърдят, че изграждането на такава допълнителна рампа към второстепенния 

вход на сградата на „***“ - гр. П. би довело и до нарушение на Закона за културното наследство, 

предвид факта, че и сградата и площадът са част от групов паметник на културата - Историческа 

зона „Филипопол-Тримонциум-П.“. Считат, че самият процес по изграждането на такава 

допълнителна рампа неминуемо ще доведе до промени в архитектурата както на площада, така и 

на сградата, а това предполага евентуално решение, но не от „***“ ЕАД, а от община П.. 

Проверката е извършена на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, 

във връзка с § 6 от ПЗР на ЗИХУ, а последната касае сгради които са държавна и общинска 

собственост, „***“ - гр. П. не попада в тази група. Същата не е нито държавна, нито общинска 

собственост, а е съсобствен имот на търговските дружества: „***“ ЕАД и „Б.“ ООД. „***“ ЕАД е 

юридическо лице - търговец, отделно от държавата. Не са държавна собственост по смисъла на 

Закона за държавната собственост имотите и вещите на търговските дружества, предвид което 

неоснователно е съставен констативен протокол с вх. №12-11-3447/25.09.2019 г., за извършена 

проверка на обект „***“ - гр. П., пл. „***" №1, на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от 

дискриминация, във връзка с § 6 от ПЗР на ЗИХУ. 

Видно от горното от ответната страна считат, че извършената проверка е 

незаконосъобразна и образуваната преписка №407/2020г. по описа на КЗД следва да се прекрати. 

Посочва се, че „***“ ЕАД е доказала своята практика за постоянно подобряване на условията за 

свободен достъп до предоставяните пощенски услуги на хората с увреждания. 
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Предвид гореизложените факти и наведените доводи молят КЗД да постанови решение с 

което да бъде прекратена преписка №407/2020 г., образувана по повод доклад с вх. №12-11-

1166/09.03.2020 г., по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД, 

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

на обект: „***", гр. П.. 

Считат, че въз основа на изложеното и приложените доказателства се налага обоснован 

извод, че е налице реално създадена възможност за достъп за всички лица, включително с 

ограничена подвижност, за да се възползват от предоставяните от „***“ ЕАД услуги в „***“ - гр. 

П.. В тази връзка, считат, че не е налице осъществяването на дискриминация по който и да е 

признак от чл.4, ал. 1 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр. 

 

В докладна записка регионалният представител на КЗД за Област П. сочи, че на единия от 

входовете на обект: ПС *** има изградена рампа за осигуряване на достъп на лица с увреждания, 

но все още няма система за сигнализиране – звънец и указателна табела изобразяваща 

международния символ на хора с увреждания. 

 

С оглед представените в хода на проучването доказателства, настоящият състав прецени, че 

в конкретния случай ответната страна е изградила и поддържа архитектурна достъпна среда за 

лица с увреждания и намалена подвижност до обект: ПС ***. От снимковия материал 

предоставен и от ответната страна и от регионалния представител, безспорно установено е, че 

действително лицата с увреждания могат да посетят обекта посредством изградената постоянна 

рампа обезопасена с парапет от двете страни, която се намира на единия от входовете на обекта. 

От събраните по преписката доказателства, заседаващият състав установи, че ответната страна 

„***“ ЕАД  макар да е осигурила самостоятелен и безпрепятствен достъп до обекта за лица с 

увреждания и лица с намалена подвижност, то не е изградила система за сигнализиране – звънец 

и указателна табела, която да изобразява международния знак за хора с увреждания.  

 

С оглед гореизложеното, Ad Hoc заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация,  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „***“ ЕАД, е предприела необходимите действия и 

мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: ПС ***. 

 

II. На основание чл.47, т.6 ЗЗДискр., ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна „***“ ЕАД, 

да поддържа в изправност изградената рампа, с което да се позволява самостоятелен и 

безпрепятствен достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: ПС ***. 

III. На основание чл.47, т.6 ЗЗДискр., ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна „***“ 

ЕАД, да изгради система за сигнализиране – звънец и указателна табела за наличието на 

достъпна архитектурна среда за лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: ПС ***. 

 

IV. НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на ответната страна „***“ ЕАД“, по 

преписка №407/2020г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с вх. №12-11-

1166/09.03.2020г. изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева.  

 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 
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страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          Владимира Стоименова 

 

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

Златина Дукова 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

Петър Кичашки 


