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                                         РЕШЕНИЕ  
 

                                                      № 170 

 

                                          гр.С., 04.02.2021г. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав 

съгласно Заповед № 138/26.07.2018г. на Председателя на КЗД, в състав: 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАСКО АТАНАСОВ 

            ЧЛЕНОВЕ:  ОРЛИН КОЛЕВ 

            С. ЙОВЧЕВА 

              

 

разгледа докладваната от Орлин Колев преписка № 651 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2018 г., и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

               Производството е по реда на раздел І от глава четвърта на Закон за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.) 

 Производството по преписка № 651/2018 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-3235/17.12.2018г., изготвен от Баки Хюсеинов – зам.-

председател на КЗД относно недостъпна архитектурна среда на обект: магазин ***, град С., 

находящ се на адрес: гр. С. Преписката е образувана с Разпореждане № 1491/21.12.2018 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 по чл.4, ал.1, във 

връзка с чл.5 по признак „увреждане”, преписката е разпределена на AD HOC заседателен 

състав.   

 Надлежни страни по преписката са: 

               1.Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, страна в производството по чл.30, 

ал.6 от ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр. 
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             2.М.И.Л., ЕТ „***, като ответна страна,  със седалище и адрес на управление: гр. 

С.  

             Според оплакванията в доклада за самосезиране може да се направи 

предположение, че фактическия състав на евентуалното нарушение се състои в следното:   

             В Доклада за самосезиране с вх. № 12-11-3235/17.12.2018 г. Баки Хюсеинов – зам.- 

председател на КЗД посочва, че на 02.07.2018 г., на основание чл. 40, ал. 2 от 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 „Достъпна България" е 

съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-1677/10.07.2018 г. за извършена проверка на 

обект: магазин ***, находящ се на адрес: гр. С. 

Доц. 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. 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 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 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.  

               Към доклада е приложен Констативен протокол с вх.№ 12-11-1677/10.07.2018 г. 

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

ответната страна. 

В отговор на уведомление с изх. № 16-20-171/02.08.2019г. ответната страна 

депозира становище с вх. № 16-20-249/19.02.2019г. по описа на КЗД. 

Проведено е едно открито заседание.   

 В откритото заседание, проведено на 05.11.2020 г., на основание чл. 62, ал.1 от 

ЗЗДискр. на страните е дадена възможност да водят преговори и да  сключат 

споразумение. Следващото открито заседание е насрочено на 04.02.2021г. На 25.01.2021г. 

страните представят писмено споразумение с вх. № 16-20-83/25.01.2021г., между страната 

в производството по реда на чл.30, ал.6 от ППКЗД Баки Хюсеинов-зам.-председател на 

КЗД, с адрес : гр. С., бул. „Драган Цанков“ № 35 и ответната страна „***“ ЕООД, 

представлявано от М.Л., с адрес: гр. С., за следното: 

Днес, 25.01.2021 г., в гр. С. се сключи настоящото споразумение относно следното: 

Чл.1 /1/ М.Л. са задължава да осигури достъпна архитектурна среда на всички свои 

търговски обекти, включително на обектите, които не са предмет на преписките, посочени 

по-горе. 

/2/ Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с доставката и монтажа на 

Съоръжения, за осигуряване на достъпна архитектурна среда по договор, сключен между 

М.Л. и дружеството, което бъде обявено за победител във вътрешния конкурс за избор на 

доставчик на рампа за инвалиди. 

Чл.2. Срокът, в който М.Л. следва да изпълни задължението си по чл.1 от 

настоящото споразумение е 01.06.2021г. 

Чл.3 След привеждане от страна на М.Л. на архитектурната среда на търговските си 

обекти в съответствие с изискванията за достъпност, следва да покани представители на 

Комисията за защита от дискриминация за установяване на изпълнение на поетото 

задължение, без това да лишава последната от възможността да следи сама за 

изпълнението му. 

Чл.4 С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 651/2018г. да бъде прекратено. 
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Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

   Комисията след като се запозна с текста на споразумението намира, че същото е 

основано на принципа на равно третиране, не противоречи на закона и морала и съобразно 

изявленията на страните отговаря удовлетворително на всички притеснения на 

самосезиралата се страна за неосигурен достъп за лица с увреждания в сградата на магазин 

***, гр. С., поради което и на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, 

следва да бъде одобрено. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл.62, ал.2 от ЗЗДискр., Комисията за 

защита от дискриминация 

 

  

                                           РЕШИ: 

 

 

 ОДОБРЯВА сключеното между по доклад за самосезиране от Баки Хюсеинов, 

зам.-председател на КЗД, страна в производството по реда на чл.30, ал.6 от ППКЗД във вр. 

с чл.50, т.2 от ЗЗДискр. и ответната страна „***“ ЕООД, представлявано от М.Л., с адрес : 

гр. С.,за следното: 

 

Днес, 25.01.2021 г., в гр. С. се сключи настоящото споразумение относно следното: 

Чл.1 /1/ М.Л. са задължава да осигури достъпна архитектурна среда на всички свои 

търговски обекти, включително на обектите, които не са предмет на преписките, посочени 

по-горе. 

/2/ Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с доставката и монтажа на 

Съоръжения, за осигуряване на достъпна архитектурна среда по договор, сключен между 

М.Л. и дружеството, което бъде обявено за победител във вътрешния конкурс за избор на 

доставчик на рампа за инвалиди. 

Чл.2. Срокът, в който М.Л. следва да изпълни задължението си по чл.1 от 

настоящото споразумение е 01.06.2021г. 

Чл.3 След привеждане от страна на М.Л. на архитектурната среда на търговските си 

обекти в съответствие с изискванията за достъпност, следва да покани представители на 

Комисията за защита от дискриминация за установяване на изпълнение на поетото 

задължение, без това да лишава последната от възможността да следи сама за 

изпълнението му. 

Чл.4 С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 651/2018г. да бъде прекратено. 

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.62, ал.2 от ЗЗДискр. производството по преписка 

№651/2018г. 

 

 

 

  

    Решението в частта, с която е одобрено сключеното споразумение не подлежи на 

обжалване, а в останалата си част, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването 

му на страните пред административния съд по седалището на териториалната структура на 
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КЗД, в чийто район се намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на 

жалбоподателя. 

 

 

 

 

 

 

    

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

                   (Наско  Атанасов) 

 

                      Членове: ....................................... 

                                         (Орлин  Колев) 

 

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

                 (С.  Йовчева) 

        


