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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 230 

 

 

гр. София, 16.02.2021г. 

 

 

         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:  Наско Атанасов 

                                                                                                      Докладчик:  Баки Хюсеинов 

                                                                                                                Член:  София Йовчева 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  Баки Хюсеинов преписка №322 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 №541/12.05.2020г. на 

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

1394/12.03.2020г., 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: 

Офис „СК“, с адрес: гр. В. 

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 №38/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №322/2020г. е разпределена за разглеждане на AD HOC заседателен 

състав.  

 

І. Надлежно конституирани страни по преписката:  

1. САМОСЕЗИРАНЕ: 

1.1. ДОЦ. Д-Р АНА ДЖУМАЛИЕВА – председател на Комисията за защита от 

дискриминация, страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от 

ЗЗДискр, със служебен адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ №35. 

 

2. ОТВЕТНА СТРАНА:  

2.1. „СК“ ООД, представлявано от управителя НПП, с адрес: гр. С. 

 

На 18.06.2019г., 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 
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съставен Констативен протокол с вх. №12-11-2445/27.06.2019г., по описа на КЗД, за обект – 

Офис „СК“, находящ се на адрес: гр. В. 

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 

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 „СК“ ООД и от регионалния представител на КЗД за 

Област Варна.  

 

В писмено становище от „СК“ ООД се сочи, че на 15.11.2018г. между „СК“ ООД като 

наемател и „А“ ЕООД - в качеството му на наемодател, е сключен договор за наем на недвижим 

имот, по силата на който на Дружеството е предоставен за временно ползване недвижим имот, 

находящ се в гр. В. Твърди се, че на 03.06.2020г. договорът е прекратен едностранно от „СК“ 

ООД но тъй като е било необходимо оперативно време за организиране на премахването на 

поставените рекламни стикери от стъклата на обекта, същите били налице към датата на 

проверката 18.06.2020г. Независимо от това обаче, наемните отношения между „СК“ ООД и „А“ 

ЕООД били прекратени и дружеството вече не е имало качеството наемател на обекта. 

Посочва се, че разпоредбата на чл.55 от Закона за хората с увреждания определя изрично 

кръга на задължените лица по чл.53 от ЗХУ, за които е налице законово задължение за 

идентифициране и премахване на пречки и прегради пред достъпността на обекта. Видно от 

посочената разпоредба единствено собствениците на сгради и елементи от достъпната среда по 

чл.53, ал.2, т.2, какъвто несъмнено се явява въпросния обект, са задължени да планират мерки, 

финансови средства и срокове за привеждането им в съответствие с установените с наредбата по 

чл.53, ал.3, ЗХУ минимални стандарти за достъпност. В тази връзка отбелязват, че съгласно 

чл.53, ал.3 от ЗХУ правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и 

универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на 

сградите и съоръженията се определят със специална наредба на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Сочи се, че към момента на депозиране на настоящото становище 

наредба по чл.53, ал.3 от ЗХУ все още не е приета, поради което дори да желаят да го сторят, 

собствениците на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения обективно не биха могли 

да осигурят съответствието си с нея. 

С оглед гореизложеното процесуалния представител на „СК“ ООД счита, че в настоящия 

случай не е налице нарушение по чл.5, предложение последно ЗЗДискр, във връзка с §1, т.7 и 8 

от ДР на ЗЗДискр., защото за да е осъществен съставът на горепосоченото нарушение по 

посочения признак е необходимо да са налице кумулативно следните предпоставки - да е налице 

неравно третиране на лице по защитения признак „увреждане“ съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр, 

което да е в резултат на изграждане или поддържане на архитектурна среда, затрудняваща 

достъпа на лица с увреждания. Т.е. за да е налице нарушение по чл.5, предложение последно 

ЗЗДискр, във връзка с §1, т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр е необходимо да е налице такова неравно 

третиране от страна на задължен субект, което да се явява пряк и непосредствен резултат на 

неизпълнение на законовите изисквания за изграждане или поддържане на достъпна 

архитектурна среда от страна на задължено лице по чл.55 от ЗХУ. 

В писменото становище се посочва, че „СК“ ООД обективно не би могло да осъществи 

състава на горепосоченото нарушение, тъй като не е собственик, нито пък наемател на въпросния 
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обект, находящ се в гр. В. Към датата на извършване на проверката между дружеството и 

собственика на имота „А“" ЕООД не е съществувало наемно отношение, поради което „СК“ ООД 

не било налице нормативно задължение за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна 

среда в съответствие с изискванията на наредбата по чл.53, ал.3 от ЗХУ.  

Въз основа на горното адв. Г.Д. информира КЗД, че представляваното от него дружество 

„СК“ ООД не е извършило нарушение по чл.5, предложение последно ЗЗДискр, във връзка с §1, 

т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. 

В доклад регионалният представител на „СК“ ООД сочи, че на 21.10.2020г. посетил офис на 

„СК“ находящ се на адрес: гр. В и констатирал, че горепосочения обект е заключен и не работи. 

Към момента на проверката, на обекта не се помещава офис на „СК“ ООД. 

 

С оглед гореизложеното и въз основа на представените в хода на проучването писмени 

доказателства /вкл. снимков материал/, заседаващият състав установи, че действително офисът 

на „СК“, находящ се на адрес: гр. В е закрит. Договорът за наем е прекратен едностранно от 

страна на „СК“ ООД на 03.06.2019г. Следва да се уточни, че проверката на обекта е извършена 

след прекратяване на договорните отношение между ответната страна в качеството на наемател и 

наемодателя на обекта – 18.06.2019г.  

 

С оглед гореизложеното, AD HOC заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация,  

 

Р Е Ш И: 

 

І. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.159, т.4 от АПК, във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр., 

производството по преписка №322/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с 

вх. №12-11-1394/12.03.2020г. изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева.  

 

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

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          Наско Атанасов 

 

 

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

Баки Хюсеинов 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

София Йовчева 

 


