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РЕШЕНИЕ 

 
№ 257 

 
гр. София, 25.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.Й. 

        ДОКЛАДЧИК: Н.А. 

                            ЧЛЕН: Б.Х. 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от Н.А. преписка № 247 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2020 г., и за да се произнесе, взе предвид 

следното: 

Производството по преписка № 247/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-1207/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – председател на 

КЗД, относно недостъпна архитектурна среда на обект: „Е.“ АД – офис Д., находящ се на 

адрес: гр. Д., ***. Преписката е образувана с Разпореждане № 466/11.05.2020 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 чл. 4, ал. 1, във 

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

състав.  

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.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане“, образуваната преписка № 247/2020 г. е разпределена за 

разглеждане от 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. „Б“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., *** , в качеството на 

ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1207/09.03.2020 г. доц. д-р А.Д. – 

Председател на КЗД посочва, че на 09.03.2020 г., , 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 № 24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания 

„Достъпна България" относно изградена и недостъпна архитектурна среда, е съставен 
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Констативен протокол с вх. № 12-11-2210/04.06.2019 г. за извършена проверка на обект: 

„Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., **. Доц. д-р А,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 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 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. № 12-11-2210/04.06.2019 г. 

На 30.05.2019 г. „Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***, посетен от 

регионален представител на Комисия за защита от дискриминация, е бил съставен 

Констативен протокол с вх. № 12-11-2210/04.06.2019 г. Видно от съдържанието на същия, 

при проверка на състоянието на архитектурната достъпност, e констатирано, че 

обследваният обект не е достъпен за хора с увреждания. 

От представените по преписката доказателства действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка обследваният обект не е бил достъпен за хора с 

увреждания. 

В постъпило становище с вх. № 50-00-409/05.10.2020 г. ответната страна посочва, че 

„Б“ АД е наемател на банковия офис, находящ се в гр. Д., ***. Посоченият офис е част от 

представляваната на влялата се в „Б“ АД  „Е.“ АД, съгласно договор за преобразуване 

чрез вливане от 14.11.2019 г. По тази причина офисът все още не е но предстои да бъде 

включен в графика за осигуряване на достъпна среда.“ 

След извършена повторна проверка от регионалния представител на  КЗД за обект: 

„Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***, бил съставен последващ протокол с 

приложена към него докладна записка с вх. № 12-11-572/19.02.2021 г., в която е 

констатирано следното: „Обектът „Б“ ЕАД е снабден и разполага с мобилно устройство 

за изкачване на стълби – стълбищен робот, осигуряваща достъпна архитектурна среда 

среда за хора с увреждания. На входа на обекта има инсталиран звънец за сигнализация и 

поставена табела с международния символ за хора с увреждания“. Приложен е и снимков 

материал – 5 броя. 
След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, Ad hoc заседателен състав прие за установено от фактическа и правна страна 

следното: 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от  представеното от ответната страна становище с вх. № 50-00-409/05.10.2020 г., 

потвърдено със последващ протокол и докладна записка с вх. № 12-11-572/19.02.2021 г., 

относно осигурена достъпност до процесния обект, в съответствие с нормативните 

изисквания за достъпност „Б“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С. *** 

са осигурили за постоянно ползване от хора с увреждания рампа, отговаряща на 

нормативните изисквания, за обект: „Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***. 

Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение са предприети 

мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания „Е.“ АД – 

офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***. С оглед така изнесените факти, настоящият състав 

намира наличието на достъпна архитектурна среда за конкретния обект като безспорно 

установена.  

От така изложеното се налага изводът, че с осигуряването на свободен достъп до и в 

обект: „Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***., на лица с двигателни 

увреждания, ответната страна „Б“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., 

***, е отстранила допуснатото към момента на първоначалната проверка нарушение, по 

смисъла на чл. 5, във вр. с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 ЗЗДискр., на 

основата на признак „увреждане”, отразено с Констативен протокол № 12-11-

2210/04.06.2019 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, включително и за 
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тези с ограничена подвижност, за достъп до процесния обект, а от друга страна - не са 

налице пречки за реализирането на техните законови права.  

С оглед осигуряването на достъпна архитектурна среда на „Е.“ АД – офис Д., находящ 

се на адрес: гр. Д., ***., настоящият състав счита, че на ответната страна следва да бъде 

дадена препоръка за поддържане в изправност на съоръжението, осигуряващо свободен 

достъп до процесния обект, на основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр. Поради същото основание 

съставът счита, че на ответната страна не следва да бъде налагана имуществена санкция. 

Воден от горното, и на основание чл. 47, във вр. с чл. 64, чл. 65, т. 5 и чл. 66 ЗЗДискр.,  

Ad hoc заседателен състав на КЗД 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Б“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на 

управление: гр. С., ***, е предприела необходимите действия и мерки за осигуряване на 

достъпна архитектурна среда до обект: „Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., *** 

. 

ПРЕПОРЪЧВА, на основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр., на ответната страна, да 

продължава да поддържа достъпна архитектурна среда, осигуряваща свободен, 

самостоятелен и независим достъп на лица, включително и на такива с ограничена 

подвижност, до и в обект: „Е.“ АД – офис Д., находящ се на адрес: гр. Д., *** 

. 

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

производството по преписка № 247/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на 

доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1207/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р Ана 

Джумалиева – председател на КЗД. 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

АПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                       С.Й. 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            Н.А. 

 

                 ……………………….... 

                                                             Б.Х. 

 


