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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 206 
 

 

гр. София, 11.02.2021г. 

 

 

 

         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:  В. С. 

                                                                                                      Докладчик:  З. Д. 

                                                                                                                Член:  П. К. 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  З. Д. преписка №166 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 №385/07.05.2020г. на 

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

1014/06.03.2020г., изготвен от А. Д – п.на К, 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: З.„Б.“ В, с адрес: гр. М******, ул. „*****. “ №***. 

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 №166/2020г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен състав.  

 

На 24.07.2019г., 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. №12-11-2840/26.07.2019г., по описа на КЗД, за обект – 

З.„Б.“ В, находящ се на адрес: гр. М*****, ул. „А**********“ №******. 

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 становища от З**** „Б***** В***** И******“ АД, от В. И. В.– 

собственик на сградата и от регионалния представител на КЗД за О.М..  

 

В писмени становища с вх. №50-10-59/15.07.2020г. и с вх. №50-10-67/30.07.2020г. от З. „Б. 

В. И. Г.“ АД считат съдържащата се констатация в Констативния протокол за наличие на 

„стъпала“ за неотговаряща на фактическата обстановка, тъй като в настоящия случай не се касае 

за повече от едно „стъпало“ като също така следва да се вземе предвид какво се има предвид от 

„стъпало/стъпала“. Считат, че при изготвяне на констативни протоколи за констатирани 

нарушения на Закона за защита от дискриминация следва да присъства и представител на 

собственика на проверяваната сграда, за да може съответно при несъгласие с констатациите да 

посочи и съответни аргументи. Посочва се, че в тази връзка от представената към протокола 

снимка не се установява както наличието, така и местоположението на „стъпало/стъпала“ в 

проверявания обект, височината и широчината им, съответно и не може да се обоснове 

предполагаемо нарушение на Закона за защита от дискриминация. 

По отношение на твърденията за по-неблагоприятно третиране въз основа на § 1, т. 7 и т. 8 

от ДР на ЗЗДискр. във връзка с чл. 5 и чл. 4 от същия по признак „увреждане“ оспорват 

твърденията за наличие на нарушения на закона. В становището се посочва, че З „Б.В. И. Г.“ е 

наемател на проверяваното помещение, поради което не следва да носи отговорност за липса на 

„достъпна среда“ за хора с увреждания в проверявания обект. В този смисъл считат за 

приложими разпоредбите на чл. 230 и чл. 231 от Закона за задълженията и договорите, съгласно 

които наемодателят е длъжен да предаде вещта в състояние, което отговаря на ползуването, за 

което е наета, като в настоящият случай задължението за „евентуално“ привеждане в 

съответствие с всеки един обект следва да е за сметка на наемодателя, а не на дружеството. 

Молят да бъдат взети предвид и разпоредбите на приложимата 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, където задълженията в този смисъл 

са за „собственикът“ на обекта, а не за наемателя на същият. Считат, че в подкрепа на това 

твърдение е и обстоятелството, че за да бъде извършено преустройство на помещението следва и 

съгласието на собственика му, който считат че следва да бъде конституиран в настоящото 

производство. Посочва се, че следва да бъде взето предвид и обстоятелството дали евентуално 

преобразуване на входа на обекта не би затруднила преминаването на хора по тротоарната площ. 

С оглед на обстоятелството, че в провереният обект З.„Б. В. И. Г.“ е наемател, от 

Дружеството молят в настоящото производство да бъде конституиран и наемодателят по 

сключеният договор за наем – В. И. В. Считат, че същият следва да бъде конституиран тъй като 

евентуално преустройство на наетото помещение не може да се извършва без съгласието на 

собственикът. 

С оглед на горното от З. „Б. В. И. Г.“ молят КЗД да прекрати настоящото производство, при 

условията на евентуалност да счете, че не е налице недостъпна архитектурна среда на обект, 

находящ се на адрес гр. М., ул. „А. С.“ №**. 

Въпреки гореизложените възражения при условията на евентуалност, приложено 

представят снимки на обекта, находящ се в гр. М****, ул. „А***** С******“ №***, от които се 

установява, че ЗАД „Б.В. И. Г.“ е изпълнило предписанията на К. за достъпна архитектурна 

среда. 
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В писмено становище вх. №44-00-3215/22.10.2020г. В. В. сочи, че е собственик на 

проверявания обект, който е отдаден под наем на З. „Б. В. И. Г“. Твърди, че наемателят е 

уведомен за направения констативен протокол. Посочва, че от централата на З „Б В. И Г.“ 

предоставили на офиса в гр. Монтана няколко подвижни платформи с възможност за избор. При 

необходимост в обекта се използва подвижна платформа, която служи за достъп в обекта за хора 

с увреждания, като в извънработно време на офиса, платформата се прибира.  

Василев счита, че предписанията са изпълнение, поради което моли КЗД да прекрати 

преписката. 

 

В докладна с вх. №12-11-4232/06.11.2020г. регионалният представител на КЗД за област 

Монтана сочи, че при повторен оглед установила, че пред входната врата в дясно е залепен 

стикер с международния знак за хора с увреждания. Монтиран е звънец за известяване. На 

разположение е оптична рампа, която се изнася и поставя при необходимост.  

 

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

в конкретния случай ответната страна З „Б. В. И. Г.“, е изградила и поддържа архитектурна 

достъпна среда за лица с увреждания и намалена подвижност до обект: З. „Б.“ В., находящ се на 

адрес: гр. М., ул. „А. С.“ №**. От снимковия материал предоставен и от ответната страна и от 

регионалния представител на КЗД за О. М., безспорно установено от състава е, че действително 

лицата с увреждания могат да посетят обекта  посредством мобилната рампа, с която е снабден 

обектът. От събраните по преписката доказателства вкл. снимков материал, заседаващият състав 

установи, че ответната страна З.„Б. В. И. Г.“ макар да е наемател на обекта, е осигурила 

архитектурна достъпна среда. Следва да се уточни, че достъпността е обозначена със стикер 

изобразяващ международния знак за хора с увреждания, а също е монтиран и звънец за 

известяване, посредством който служителите могат да окажат съдействие при евентуална 

необходимост.   

 

 

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

дискриминация,  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че ответната страна З. „Б. В. И. Г.“, е предприела необходимите 

действия и мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: А „Б“ В, находящ се 

на адрес: гр. М**** ул. „А*********“ №***. 

 

 

 

II. НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на ответната страна З****В*** И**** 

Г***“, по преписка №166/2020г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с вх. №12-11-

1014/06.03.2020г. изготвен от доц. д-р А. Д..  

 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

В. С. 

                                                                                                           

 

 

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

З Д. 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

П. К. 


