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РЕШЕНИЕ 

№258  

гр. София,25.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

определен със Заповед № 108/31.07.2019 г. на председателя на КЗД по реда на чл. 48, ал.2, 

т. 3 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), състоящ се от следните членове: 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С. 

                                                                   ДОКЛАДЧИК: Н.А. 

                                                                                                ЧЛЕН: О.К. 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от Н.А. преписка № 550 по описа на 

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

следното: 

Производството по преписка № 550/2019 г. е образувано с Разпореждане № 

1043/22.08.2019 г. на председателя на КЗД въз основа на доклад с вх. № 12-11-2689/ 

16.07.2019 г., изготвен от А.Д. - председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. 

и във вр. с чл. 53 от Закона за хората с увреждания, в рамките на кампания „Достъпна 

България" относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: 

„Ж.“ ЕООД , находящ се на адрес: гр. Д., ***. 

         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 № 550/2019 г. 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 чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. „Ж.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ***, 

представлявано от управителя С.Д.П., в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

Доклад с вх. № 12-11-2689/ 16.07.2019 г. по описа на КЗД е изготвен от доц. д-р А.Д. 

- председател на КЗД, 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 № 

24/20.03.2018г. на председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" 

относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда,  е съставен въз основа 

на  Констативен протокол с вх. № 12-11-1176/29.03.2019 г. по описа на КЗД, за  
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обект: „Ж.“ ЕООД , находящ се на адрес: гр. Д., ***.

           Изложени са 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 във вр. с чл.5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

  Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-1176/29.03.2019 г. по описа на 

КЗД. 

III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

Постъпило е становище с вх. № 16-20-1577/05.12.2019 г. по описа на КЗД от „Ж.“ 

ЕООД, в което управителят на ответната страна посочва, че едноличен собственик на 

капитала на дружеството е Община Д., като предмета на дейност включва: Управление и 

поддържане на общинския жилищен фонд; Консултантска дейност и строителен надзор в 

процеса на строителството; Газификация, изграждане, поддръжка и ремонт на газови 

инсталации. 

Сочи се, че сградата, находяща се в гр. Д., ***, е съсобствена, като община Д. е 

собственик на 3-ти до 6-ти етажи на сградата и сутерена, а Д. притежава 1-ви и 2-ри 

етажи. Посочва, че това обстоятелството е отбелязано и в Констативният протокол № 

62/26.03.2019 г. Допълва, че „Ж.“ ЕООД стопанисва и управлява частта, която е 

общинска собственост. 

           Твърди се, че дружеството не развива дейност, която се определя като 

„обществено обслужване“ и в тази връзка сградата, стопанисвана от „Ж.“ ЕООД,  не 

следва да се разглежда като сграда или обект за обществено обслужване. Сочи се, че „Ж.“ 

ЕООД е търговско дружество, което извършва своята дейност въз основа на сключени 

договори с юридически и физически лица. Твърди се, че дружеството не издава 

административни актове, съответно не предоставя административни услуги на граждани 

и юридически  лица по смисъла на Закона за администрацията. 

Сочи се, че съгласно Закона за устройство на територията, респективно Наредба 

№ 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, частта от сградата, която се 

стопанисва от „Ж.“ ЕООД, е извън номенклатурата на сградите и съоръженията за 

обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради 

описани в Приложение № 2 към чл. 4, т. 1, чл. 6, ал 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и 

чл. 10, ал. 1, т.4 от същата Наредба. 

           Ответното дружество заявява, че в посочения обект не е изградена достъпна 

архитектурна среда за лица с увреждания, поради гореизброените причини. 

           Прилага Акт за общинска собственост № 971/29.01.1999 г. 

           На 04.11.2020 г. и 04.02.2021 г.  при извършени последващи проверки за 

архитектурна достъпност на процесния обект от страна на регионален представител на 

КЗД в присъствието на С.Д.Т. - управител на Ж.“ ЕООД е констатираноI, че по силата на 

сключени Договор за строителни и монтажни работи и Договор за доставка и монтаж на 

платформа за стълбище сградата разполага с монтирана платформа за стълбище, 

осигуряваща достъпна архитектурна среда за лица с увреждания. Налице е монтирана 

домофонна инсталация за връзка с „Д. и „Ж.“ , както и видеонаблюдение. Поставен е 

звънец за сигнализация и стикер с международния символ за лица с увреждания. 

           Приложени са Договор за строителни и монтажни работи, които са част от 

реализирането за изграждане на достъпна архитектурна среда в Административната 

сграда, Договор с „Л.“ АД – гр. С. за доставка и монтаж на платформа за стълбище, както 

и снимков материал          

          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, настоящият заседателен състав прие за 

установено от фактическа и правна страна следното: 

                                            
I Протокол за оглед към Докладна записка с вх. № 12-11-4234/06.11.2020 г. и Протокол за оглед към 

Докладна записка с вх. № 12-11-342/08.02.2021 г. по описа на КЗД 
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           На 26.03.2019 г. обект: Ж.“ ЕООД , находящ се на адрес: гр. Д., ***, е бил посетен 

от регионален представител на КЗД, който в рамките на извършена проверка за 

достъпност е издал констативен протоколI. Видно от съдържанието на протокола, при 

проверка на състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на С.Д.Т. - 

управител на Ж.“ ЕООД, регионалният представител е констатирал следното: „Ж.“ 

ЕООД се помещава в същата сграда на Д. на 3-ти, 4-ти и 5-ти етаж. Пред входа на 

сградата има 6 броя стъпала с височина около 18 см., които възпрепятстват 

придвижването на хората с увреждания т.е. ползващи инвалидни колички и други 

помощни средства. Достъпът до горните етажи се осъществява чрез асансьор. В 

сградата липсва достъпна среда за хора в неравностойно положение.“ /цитат/.  

         За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от Протокол за оглед към Докладна записка с вх. № 12-11-4234/06.11.2020 г. и 

Протокол за оглед към Докладна записка с вх. № 12-11-342/08.02.2021 г. по описа на 

КЗД, ответната страна е осигурила за обект: Ж.“ ЕООД , находящ се на адрес: гр. Д., *** 

платформа за стълбище, осигуряваща достъпна архитектурна среда за лица с 

увреждания. Налице е монтирана домофонна инсталация за връзка с „Д. и „Ж.“ , както и 

видеонаблюдение. Поставен е звънец за сигнализация и стикер с международния символ 

за лица с увреждания. 

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

обект: Ж.“ ЕООД , находящ се на адрес: гр. Д., ***, на лица с двигателни увреждания, 

ответната страна е отстранила допуснатото към момента на проверката нарушение, по 

смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от ЗЗДискр. на основата на признак „увреждане", 

отразено с Констативен протокол с вх. № 12-11-1176/29.03.2019 г. по описа на КЗД. 
         Воден от гореизложеното, разглеждащият състав счита, че следва на основание чл. 

27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. да прекрати производството по 

преписка № 550/2019 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с 

оглед представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до 

процесния обект и предвид това не намира основание за налагане на санкция, ad hoc 

заседателен състав на КЗД 

 

 
Р Е Ш И :  

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Ж.“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано 

от управителя С.Д.П., е предприела необходимите действия и мерки за осигуряване 

изграждането на достъпна архитектурна среда до обект: Ж.“ ЕООД , находящ се на 

адрес: гр. Д., ***. 

 

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

ЗЗДискр., производството но преписка № 550/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад за самосезиране с вх.№ 12-11-2689/ 16.07.2019 г., изготвен от А.Д. - 

председател на КЗД. 

 

  Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

 
          Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

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

АПК. 

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

   С.С. 

                                            
I Констативен протокол с вх.№ 12-11-1176/29.03.2019 г. по описа на КЗД 
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   …………………………. 
   Н.А. 

 

                                 …………………………. 

                                 О.К. 


