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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 281 

 

 

гр. София, 04.03.2021г. 

 

 

        

         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:   С.С. 

                                                                                                     Докладчик:   Н.А. 

                                                                                                               Член:   О.К. 

                                                                                                                                                                                                              

разгледа докладваната от  Н.А. преписка №451 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №943 от 16.08.2019г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, въз основа на доклад с вх.    

№12-11-1744/13.05.2019г., изготвен от А.Д. – председател на Комисията за защита от 

дискриминация.  

Предвид изложените и 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 №108/31.07.2019г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №451/2019г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен 

състав.  

I. Конституирани страни по преписката са: 

1. САМОСЕЗИРАНЕ: 

1.1. ДОЦ. Д-Р А.Д. – 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. С., ***. 

 

2. ОТВЕТНА СТРАНА:  

2.1. „Б.“ ЕАД, ЕИК:***, представлявано от Д.С.Д., с адрес: гр. С., ***. 

 

II. Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в доклада за 

самосезиране: 
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На 23.11.2018г., 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 връзка със Заповед №24/20.03.2018г. 

на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България“ е съставен Констативен 

протокол с вх. №12-11-3049/28.11.2018г., по описа на КЗД, за обект – Б. – ***, находящ се на 

адрес: гр. А., ***. 

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 

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. 

 

Ш. Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., хода на което по 

случая е изискана информация и становище от „Б.“ ЕАД и от регионалния представител на КЗД 

за Област П.. 

 

Становища: 

1. С писмо вх. №16-20-1706/19.12.2019г. от „Б.“ ЕАД посочват, че пощенска станция 

*** е разположена в сграда, в която „Б.“ ЕАД е наемател на посоченото помещение, съгласно 

договор за наем №СД-05.01-33 от 22.03.2013г. с община А.. 

Считат, че от представения договор за учредяване на възмездно право на ползване върху 

недвижим имот – частна общинска собственост №СД-05.01-33/22.03.2013г. е видно, че Б. ЕАД 

не се явява адресат на изискването на нормата на чл.5 от ЗЗДискр, като наемател на обекта и 

няма законови права да извърши в имота изисканите от комисията действия, тъй като не е 

собственик и няма учредено вещно право на строеж върху имота. 

Относно предположението за осъществено нарушение, молят КЗД да приеме, че „Б.“ ЕАД е 

юридическо лице – търговец, отделно от държавата. Не са държавна собственост по смисъла на 

Закона за държавната собственост имотите и вещите на търговските дружества, предвид което 

считат, че неоснователно е съставен констативен протокол с вх. №12-11-3049/28.11.2018г., за 

извършена проверка на обект ПС *** находяща се на адрес: гр. А., ***, на основание чл.40, ал.2 

от Закона за защита от дискриминация, във връзка с §6 от ПЗР на ЗИХУ. Посочват, че съгласно 

чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост, не са държавна собственост по смисъла на този 

закон имотите и вещите на търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, 

дори ако държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество. Посочено е 

още, че недвижимите имоти вече не са държавна собственост след първото преобразуване от 

държавна фирма в еднолично търговско дружество с държавно имущество по аргумент от чл.2, 

ал.4 от ЗДС, чл.2 ал.2 ЗОбС.  

Търговските дружества, независимо от тяхната собственост са правни субекти за 

извършване на стопанска дейност със своя структура, финансова и юридическа обособеност. 

Общината или държавата участва в тях не непосредствено по отношение на всеки акт на 

управление, а чрез формирането на органите за управление на дружеството. Именно по тази 

причина в разпоредбите на чл.2, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от ЗДС законодателят е предвидил 

еднакви по съдържание разпоредби, според които имотите и вещите включени в активите на 

търговски дружества и юридическите лица е нестопанска цел, не са общинска или държавна 

собственост, дори ако общината или държавата е била едноличен собственик на прехвърленото в 

тях имущество. Преобразуването на държавните предприятия в търговски дружества е свързано 

с промени относно собствеността. Държавата губи собствеността върху веществения състав на 



3 
 

имуществото, включено в баланса на тези дружества. Правото на собственост на държавата се 

преобразува в право на собственост върху капитала на държавните търговски дружества. 

Притежателят на капитала придобива освен това управленски и контролни права, но носител на 

всички вещни права е търговското дружество, като самостоятелен правен субект, а не 

собственикът на капитала на дружеството.  

Считат, че разпоредбата на §6 от ПЗР на ЗИХУ се отнася до сгради, които са държавна и 

общинска собственост и не може да се тълкува разширително. В становището е посочено, че 

видно от Констативния протокол, проверката в рамките на кампания „Достъпна България“ е 

извършена на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация във връзка с §6 от 

ПМР на ЗИХУ, от което следва , че решението на КЗД за извършване на проверки в рамките на 

Кампания „Достъпна България“ е относно сгради – държавна и общинска собственост. Считат, 

че при съставяне на констативния протокол проверяващия не е изяснил собствеността на 

сградата, а именно че същата не е нито държавна, нито общинска собственост. 

Твърди се, че служителите на „Б.“ ЕАД, подхождат с разбиране към хората с увреждания, 

съгласно организацията на пощенските услуги предоставяни от „Б.“ ЕАД, клиентите могат да 

бъдат обслужвани по домовете. При посещение на клиенти в неравностойно положение, 

служителите съдействат за преодоляване на неудобствата /при наличието на такива/. Посочват, 

че „Б.“ ЕАД е отговорна институция с грижа за хората с увреждания и ще работи в насока 

осигуряването на свободен достъп, като се преодолеят съответните архитектурни бариери. 

Въз основа на гореизложеното, молят преписка №451/2019г. да бъде прекратена. 

С молба вх. №16-20-1170/31.08.2020г. от „Б.“ предоставят снимков материал за поставена 

подвижна рампа, предназначена за лица с увреждания, осигуряваща достъп до обекта за 

ползване на пощенските услуги, както и за монтиран бутон на външната стена на сградата с 

указателен стикер, свързани със звънец във вътрешните помещения на станцията. 

 

2. В докладна записка вх. №12-11-3196/15.09.2020г. регионалният представител на 

КЗД за Област П. сочи, че на обекта няма метална рампа или релси за достъп на лица с 

увреждания, а има само система за сигнализиране – звънец и указателна табела изобразяваща 

международния знак за хора с увреждания. 

 В докладна записка вх. №12-11-4161/03.11.2020г. регионалният представител на КЗД за 

Област П. сочи, че на обекта няма метална рампа или релси за достъп на лица с увреждания, но 

има човек, който обслужва хората пред обекта. Твърди, че има система за сигнализиране – 

звънец и указателна табела изобразяваща международния знак за хора с увреждания. 

 В докладна записка вх. №12-11-303/04.02.2021г. регионалният представител на КЗД за 

Област П. сочи, че на обекта има налични подвижни релси за достъп на лица с увреждания, 

звънец за сигнализиране и указателна табела изобразяваща международния знак за хора с 

увреждания. 

 

IV. Заседания: 

Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, след 

което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание, за датата на което страните 

са редовно уведомени. Проведени са три открити заседания. На третото откритото заседание по 

преписката, съставът е счел, че преписката е изяснена от фактическа страна, поради което същата 

е обявена за решаване.  

V. След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката 

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

страна, следното: 

В Българското законодателство, с цел защита правата и интересите на хората с увреждания 

и намалена подвижност е приета от 1 юли 2009г.  Наредба №4 за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
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включително за хората с увреждания според §1, т.2 от ДР на (Наредба № 4/2009 г.), „Достъпна 

среда” е среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с 

намалена подвижност, със или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. 

Лицата с увреждания се нуждаят от по-специална социална подкрепа и интеграцията им е 

немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до сградите за обществено ползване, за 

да могат да използват свободно услугите им, както всички останали граждани без увреждания. 

По смисъла на §1, т.1 от Наредбата да специализираната закрила на деца на обществени места,  

„Обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения 

за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други. 

Съгласно чл.169, ал.2 от ЗУТ в сила от 01.01.2007г., министърът на регионалното развитие 

и благоустройството самостоятелно или съвместно с компетентните министри издава наредби за 

определяне на изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в 

експлоатация на строежите, за дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на 

земната основа, изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания, и изискванията за безопасност на строежите при отчитане влиянието на 

географските, климатичните и сеизмичните въздействия в съответствие с изискванията по ал.1 и 

ал.3, т.1, 2 и 3. Когато строежите не са проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, е налице изграждане на архитектурна среда, 

която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, което представлява 

дискриминация и нарушение на чл.5 от ЗЗДискр. Всички съоръжения като рампи, подземни 

платформи и асансьори  са необходими, за да могат, както всички граждани с увреждания, вкл. 

хора със зрителни затруднения, така и майки с детски колички  да достигнат до публичното 

място наравно с останалите граждани без странична помощ. 

Съгласно чл.4 от ЗЗДискр. е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана 

на увреждане, а текстът на чл.5 от същия закон въздига липсата на изградена и поддържана 

архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с увреждания до публични места, в 

дискриминация. Настоящият състав следва да отбележи, че при първоначалната проверка за 

достъпност, действително на обекта не е била изградена архитектурна достъпна среда за хора с 

увреждания. След образуване на преписката ответната страна е предприела действия по 

осигуряване на лицата с увреждания такава достъпна архитектурна среда, която да осигурява 

самостоятелен и безпрепятствен достъп на обект: Б. – ***, находящ се на адрес: гр. А., ***. 

Съставът следва да уточни, че ответната страна освен достъпност, е изградила и система за 

сигнализиране – звънец и стикер изобразяващ международния символ на хората с увреждания. 

Съгласно чл.5 от ЗЗДискр. тормозът на основата на признаците по чл.4, ал.1, сексуалният тормоз, 

подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, както и изграждането и 

поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до 

публични места, се смятат за дискриминация. 

Въз основа на гореизложеното, съставът установи, че предприемайки действия по 

осигуряване на достъпността на горепосочения обект, ответната страна „Б.“ ЕАД не е извършила 

нарушение на чл.5, предложение последно от ЗЗДискр. във връзка с §1, т.7 и т.8 от ДР на 

ЗЗДискр. В изпълнение на законоустановените си правомощия разписани в чл.47, т.6 от ЗЗДискр. 

заседаващия състав следва да даде препоръка на ответната страна да поддържа в изправност 

рампата и системата за сигнализиране.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.64, ал.1, чл.65 и чл.66 от Закона за защита от 

дискриминация, AD HOC заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация, 

 

 

Р Е Ш И: 
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І. УСТАНОВЯВА, че  ответната страна „Б.“ ЕАД, ЕИК:***, представлявано от Д.С.Д., 

чрез осигуряването на достъпна архитектурна среда на обект: Б. – ***, находящ се на адрес: гр. 

А., ***, не е извършила нарушение на чл.5 във вр. с §1, т.7 и т.8 от ДР на ЗЗДискр. на основата на 

признак „увреждане“.    

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

ЕИК:***, представлявано от Д.С.Д., да поддържа в изправност съоръжението /рампа, звънец и 

стикер обозначаващ достъпността/, което позволява самостоятелен и безпрепятствен достъп на 

лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: Б. – ***, находящ се на адрес: гр. А., 

***. 

 

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

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 

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

С.С. 

                                                                                                           

 

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

Н.А. 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

О.К. 

 


