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РЕШЕНИЕ 

 
№ 185 

гр. София, 08.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Б.Х.  

        ДОКЛАДЧИК: С.Й.  

                    ЧЛЕНОВЕ: О.К. 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от С.Й. преписка № 792  по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:  

  Производството по преписка № 792/2019г. е образувано с Разпореждане № 

1600/10.10.2019г. на председателя на КЗД въз основа на доклад с вх № 12-11-1914/06.05.2019 

г. изготвен от доц. д-р А.Д.  – председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от Закона за 

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

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

среда за обект – магазин на „Т.“, с административен адрес:  гр. С.,  ***.   

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 №792/2019г. е разпределена за 

разглеждане на AD HOC заседателен състав. 

  I. Надлежни страни по преписката са: 

  1. доц. д-р А.Д. – председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С., ***- 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. „Т.“ ООД, ЕИК ***, представлявано от М.П.Е. и Т.А.Е., заедно и по 

отделно,  със седалище и адрес на управление, гр. С. 7500, ул. ***. 

   II. Фактически състав на евентуалното нарушение, според изложеното в доклада за 

самосезиране:  В доклад с вх. № 12-11-1914/06.05.2019 г..  по описа на КЗД, изготвен от доц. 

д-р А.Д. – председател на КЗД е отразено, че на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от 

дискриминация /ЗЗДискр./ във връзка. с чл.53 от Закона за хората с увреждания и във вр. със 

Заповед № 24/20.03.2019г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна 

България" относно изградена и недостъпна архитектурна среда, е съставен Констативен 

протокол с вх. № 12-11-2545/01.10.2018 г. по описа на КЗД, за обект на  – магазин на „Т.“  - 

бутик, с административен адрес:  гр. С.,  ***.   

В доклада са изложени обстоятелства, че са налице данни 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, ал1 във вр. с чл.5 

от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

Към доклада за самосезиране е приложен е Констативен протокол № 12-11-

2545/01.10.2018 г. по описа на КЗД, за посочения обект собственост на „Т.“ ООД , заедно със 

снимков материал, неразделна част от същия. 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35 

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48 

e-mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 

 

 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 
 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA 

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48  

e-mail: kzd@kzd.bg 
_____________________________________________________ 

mailto:kzd@kzd.bg


2 
 

По реда на чл. 55- чл.59 от ЗЗДискр. е изискана информация и доказателства от   Т.“ 

ООД, за техен обект- бутик , с административен адрес:  гр. С.,  ***.   

По преписката е постъпило е становище с вх.№ 16-20-245/11.02.2020г.  по описа на 

КЗД, подписано от представляващите дружеството. В отговора на дружеството във връзка с 

образуваното производство пред КЗД е заявено, че за посочения техен обект са изпълнили 

изискванията по чл.53 от Закона за хората с увреждания, като са заявили, че имат изградена 

адаптивна архитектурна среда.  

За изясняване на всички факти и обстоятелства по преписката докладчика е 

възложил повторна проверка1 за обекта на дружеството (Указание с изх. № 12-11-

3091/28.08.2020 г.) , която да бъде извършена от регионален представител на КЗД и да бъде 

изготвен подробен доклад, придружен със снимков материал.      

 По преписката е депозиран доклад за извършена повторна проверка за обекта с вх. 

№ 12-11-3226/ 16.09.2020 г. Видно от изготвения доклад на регионалния представител на 

КЗД за гр. С., на когото е било възложено да извърши проверката на обекта на „Т.“ ООД 

гр.С. , с административен адрес: гр. С.,  ***, относно заявените обстоятелства за наличие на 

достъпна архитектурна среда.  В изготвения доклад, е отразено, че обекта е бил посетен на 

място, за обекта на посоченото  ответното дружеството, а именно магазин „Т.“  гр.С., има 

налична рампа за осигуряване на достъп за хора с увреждания.  

Според отразеното в доклада за повторна проверка  от страна на собствениците на 

търговското дружество е осигурен достъп до и в обекта на дружеството, като за целта 

длъжностното лице на КЗД, на което е възложено да извърши повторен оглед е представил 

протокол от повторния оглед и снимков материал, въз основа на които удостоверява 

извършените действия и направените в доклада констатации.  

Констатации и изводи на КЗД 

Според чл. 5 от ЗЗДискр. тормозът на основа на признак "увреждане" както и 

изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с 

увреждания до публични места, се смятат за дискриминация. Легална дефиниция на 

понятието "тормоз" се съдържа в § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., според която това е всяко 

нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно 

или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и 

създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.  

   Настоящият състав отчитайки фактическото положение, видно и от приложения 

снимковия материал, следва да приеме, че безспорно от страна на „Т.“ ООД  гр.С., за техен 

обект :  Т.“  гр. С., с административен адрес:  гр. С.,  ***, своевременно са били предприети 

адекватни действия за преодоляване на проблема с достъпната архитектурна среда до входа 

на техния обект на посочения адрес.  

Законът за защита от дискриминация изрично забранява в чл. 4, ал.1 2 всяка пряка или 

непряка дискриминация, основана на увреждане, а текстът на чл. 5 от същия закон въздига 

липсата на изградена и поддържана архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с 

увреждания до публични места, в дискриминация.      

 Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания3 - чл. 2 от същата са дадени 

определения на понятията "дискриминация по признак на увреждане"  и „разумни 

улеснения“.  По смисъла на конвенцията, дискриминация по признак 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 

                                                           
1 ( след отпадане  на извънредното положение,  обявено  на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България за 
справяне с пандемията от Covid-19)   
2 Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 

гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, 
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в 

закон или в международен договор, по който Република България е страна. 
3 Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г., обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., в сила от 

21.04.2012 г. 
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свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка 

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

предоставяне на разумни улеснения. 

По смисъла на конвенцията понятието "разумни улеснения" означава 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. 

Съгласно чл. 2 от ЗЗДискр., целта на закона е да осигури на всяко лице правото на  

равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в 

обществения живот и ефективна защита срещу дискриминацията. Именно за постигане на 

целите на закона е стартиралата през 2018 г. кампания „Достъпна България" за осигуряване 

на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания.   

Съставът отново счита за необходимо да посочи, че в случая са налице безспорни данни 

за предприети незабавни действия от страна на ответното дружество за осигуряване на 

достъпна среда до и в сградата, където се намира Т.“  гр. С., собственост на „Т.“ ООД  гр. С., 

с административен адрес:  гр. С.,  ***, които с оглед дефиницията на КПХУ попада в 

понятието  „разумни улеснения“. Отделно от това съставът следва да отбележи, че в случая 

предлаганите от дружеството стоки не попадат в понятието публични услуги, а се касае за 

търговия със стоки на дребно.  

Наличието на тези обстоятелства, както и доказателствата предоставени от ответната 

страна, потвърдени при извършване на повторна проверка са от значение, с оглед правилното 

администриране на преписката.  

В тази връзка и с оглед гореизложените обстоятелства,  Ад хок заседателен състав 

приема, че в случая липсва  конкретен правен интерес, който да обоснове продължаването 

на производството по преписка  №  792/2019 г.    

 По изложените съображения, настоящият състав намира, че е недопустимо 

произнасяне по същество на спора по преписка №  792/2019 г. при наличие на отпаднал 

правен интерес от продължаване воденето на производство, на основание чл.27, ал.2, т. 5 от 

АПК субсидирано приложим във вр. с чл. 70 от ЗЗДискр.     

С оглед гореизложеното Ад хок заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация  

                                           Р Е Ш И: 

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

ЗЗДискр., производството по преписка № 792/2019 г. по описа на КЗД.    

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ доклад за самосезиране с вх. № № 12-11-

1914/06.05.2019 г. изготвен от доц. д-р А.Д.  – председател на КЗД.  

 

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните 

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

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………….. 

Б.Х. 

 

            ДОКЛАДЧИК:     ………………….. 

С.Й. 

 

                    ЧЛЕНОВЕ:          ………………. 

О.К. 


