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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 245 
 

 

гр. София, 22.02.2021г. 

 

 

 

         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 №105 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 №323/05.05.2020г. на 

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

1273/09.03.2020г., изготвен от А.Д. – 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: Игрална зала „М.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 №37/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №105/2020г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен състав.  

 

На 19.09.2019г., 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. №12-11-3427/24.09.2019г., по описа на КЗД, за обект – 

Игрална зала „М.“, с адрес: гр. В., ***. 

Поради това доц. Д. 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 
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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 становищe от управителя на Игрална зала „М.“ и допълнителна 

информация от „Х.“ ЕООД.  

 

В писмено становище вх. №16-20-1077/03.08.2020г. управителя на „Х.“ ЕООД Й.Р. сочи, че 

за сградата, находяща се в гр. В. ***, е осигурен асистиран достъп по обекта до задния вход, 

което е възложено като задължение на управителя на игралната зала. Сочи се , че на видно място 

е поставен надпис с телефонен номер, като при необходимост дежурните служители в залата са 

задължение да окажат съдействат на нуждаещите се лица, съгласно процедурата, описана в 

Заповед №73/01.02.2019г. на управителя на „Х.“ ЕООД. 

Достъпът на хората с увреждания е подсигурен и посредством поставена подвижна рампа 

на задния вход на обекта. Сочи, че по този начин организаторът е предприел всички необходими 

и възможни технически и организационни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда 

до сградата. Действията са съобразени с нормативната уредба, тъй като: 

1. Сградата е въведена в експлоатация на 11.02.2011г., т.е. преди влизане в сила на 

Закона за хората с увреждания. 

2. Сградата има статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за 

културното наследство, поради което промени върху фасадата й са принципно недопустими. 

3. За заварените случаи в чл.57, ал.2 от ЗХУ е предвидено, че за съществуващи 

елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и достъпна среда на съществуващи 

сгради и съоръжения, при които не може да се спазят изцяло изискванията за достъпност на 

наредбата по чл.53, ал.3 към отделни строителни елементи или това обременява излишно и 

непропорционално околните, достъпността се осигурява чрез прилагане на технически и/или 

организационни мерки и/или чрез спомагателни средства и пособия за определени групи хора с 

увреждания, когато това се налага. 

По тези съображения Р. счита, че за посочената по-горе сграда е осигурен достъп за хората 

с увреждания и не е налице нарушение по смисъла на чл.5 от Закона за защита от 

дискриминация, изразяващо се в изграждане или поддържане на архитектурна среда, която 

затруднява достъпа на хора с увреждания до публични места. По отношение на посоченото в 

констативния протокол, че на тротоара в близост до обекта няма необходимите скосявания, 

посочва, че този обект е публична общинска собственост и задължението да бъде осигурен 

достъп на хората с увреждания до това публично място би следвало да е на собственика – 

Община В.. 

С писмо вх. №16-20-1976/01.12.2020г. от ответната страна приложено изпращат снимков 

материал. 

 

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

в конкретния случай ответната страна „Х. “ ЕООД (собственик на Игрална зала „М.“ е изградила 

и поддържа архитектурна достъпна среда за лица с увреждания и намалена подвижност до обект: 

Игрална зала „М.“, с адрес: гр. В., ***. От снимковия материал, безспорно установено от състава 

е, че действително лицата с увреждания могат да посетят обекта посредством рампата, с която е 

подсигурен обектът. От събраните по преписката доказателства, съставът установи, че в случай 

на необходимост от съдействие, лицата желаещи да посетят обекта могат да заявят това на 

посочения в табелата телефон. Съставът следва да уточни, че на табелата, която е поставена на 

входа на обекта е указано следното: „За асистиран достъп на хора с ограничена двигателна 

способност, моля позвънете на тел.: ***“. Въз основа на събраните писмени доказателства бе 
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установено, че управителя на „Х.“ е издал Заповед №73/01.02.2019г. с която на персонала е 

указано да съдействат при достъп до обекта на хора с ограничена двигателна способност. 

 

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

дискриминация,  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Х.“ ЕООД, представлявано от управителя Й.Р., е 

предприела необходимите действия и мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда до 

обект: Игрална зала „М.“, с адрес: гр. В., ***. 

 

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

представлявано от управителя Й.Р., да поддържа в изправност рампата, която позволява 

самостоятелен и безпрепятствен достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до 

обект: Игрална зала „М.“, с адрес: гр. В., ул***. 

 

III. НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на ответната страна „Х.“ ЕООД, 

представлявано от управителя Й.Р. , по преписка №105/2020г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад с вх. №12-11-1273/09.03.2020г. 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. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          В.С. 

 

 

 

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

З.Д. 

 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

П.К. 


