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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 282 

 

 

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:   Н.А. 

                                                                                                     Докладчик:   З.Д.1 

                                                                                                               Член:   С.Й. 

                                                                                                                                                                                                              

разгледа докладваната от  З.Д. преписка №246 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 №465 от 11.05.2020г. на 

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

№12-11-1206/09.03.2020г., 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 №38/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №246/2020г. 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:  

                                                 
1 Съгласно Заповед №12-11-123/25.01.2021г. на Председателя на КЗД, З.Д. замества Б.Х. като докладчик в откритото 

заседание по преписка №246/2020г., проведено на 28.01.2020г., когато същата е обявена за решаване. Заповедта е 

приложена към протокола от заседанието и преписката. 
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2.1. З. „“ АД, представлявано от Д.М., К.В., М.И. и В.М., с адрес: гр. С., ***. 

 

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

самосезиране: 

На 29.05.2019г., на основание чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), 

във връзка с чл.53 от Закона за хората с увреждания 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. №12-11-2209/04.06.2019г., по описа на КЗД, за обект – З. „А.“ – Агенция Д., 

находящ се на адрес: гр. Д., ***. 

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 З. „А.“. 

 

Становище представено в хода на проучването: 

1. В писмено становище вх. №50-10-96/25.09.2020г. изпълнителните директори на З. 

„А.“ уведомяват КЗД, че съгласно договор за прослужване от 02.01.2014г. З. "А." АД е ползвател 

на офис помещение, находящо се в гр. Д., ***, видно от приложен към настоящото становище 

договор. Видно от цитирания договор, заемодателят предоставя безвъзмездно на З. „А.“ 

/заемателя/ помещението за временно ползване като офис. Считат, че съгласно Раздел IV от 

Закона за хората с увреждания, в сила от 01.01.2019г., задължения, свързани със съблюдаването 

на всички изисквания за достъпност до сгради и съоръжения за обществено обслужване за хора с 

увреждания, са вменени единствено на собствениците на сградите и съоръженията, а не и на 

ползвателите на същите. 

Сочи се, че видно от Констативен протокол за извършена проверка в рамките на кампания 

„Достъпна България“ основание за извършената проверка е чл.40, ал.2 от Закона за защита от 

дискриминация във връзка с §6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Счита, че в 

случая не е налице основание за ангажиране на отговорността на З. „А.“ АД, доколкото с бр. 105 

от 18.12.2018г. Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен. В тази връзка не е 

налице основание, на което да възникне задължение за представляваното от тях дружество. 

Заявяват, че нормата на §6 от ПЗР на Закона за интеграция на хора с увреждания предписва в 

срок до 31 декември 2006г. до обществените сгради и съоръжения - държавна и общинска 

собственост да се осигури свободен достъп за хора с увреждания, като се преодолеят 

съответните архитектурни, транспортни и комуникативни бариери. Сочат, че според чл.32 от 

ЗИХУ държавните органи и органите на местното самоуправление организират устройството и 

изграждането на урбанизирани територии за населението, включително и на хора с увреждания, 

при условията и по ред, определени в Закона за устройство на територията. Съобразно 

императивната норма на §6 от ПЗР на ЗИХУ, задължени субекти за изграждане на свободен 

достъп до сградите държавна и общинска собственост са съответните държавни и общински 

органи. В становището се посочва, че З. „А.“ АД не е адресат на визираното в §6 от ПЗР на 

ЗИХУ задължение за предприемане на мерки за осигуряване на достъпна за хората с увреждания 

архитектурна среда, поради факта, че дружеството е частноправен субект, а не държавен или 
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общински орган. Считат, че на дружеството не може да му се вмени в задължение инициативата 

и осъществяването на преустройство на цялата сграда, още повече, че последното не е 

собственик на същата. 

Уверяват КЗД, че З. „А.“ АД не нарушава правата за равно третиране на своите клиенти и 

не толерира прояви на дискриминация, основана на изброените в чл.4 от Закона за защита от 

дискриминация основания. С оглед на изложеното, молят започналото срещу З. „А.“ АД 

проучване да бъде прекратено. 

 

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. На първото откритото заседание по преписката, съставът е счел, че 

преписката е изяснена от фактическа страна, поради което същата е обявена за решаване. На 

страните е даден 14-дневен срок за писмени становища. 

 

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, 

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 счита, че ответната страна не е осигурила на лицата с 

увреждания такава достъпна архитектурна среда, която да осигурява самостоятелен и 

безпрепятствен достъп на обект: З. „А.“ – Агенция Д., находящ се на адрес: гр. Д., ***. Съставът 
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следва да уточни, че макар ответната страна да e наемател на обекта, е следвало да предприеме 

действия по осигуряване на архитектурна достъпна среда, но такива не са предприети. Тъй като 

ответната страна предоставя обществени услуги е задължена да осигури архитектурна достъпна 

среда до обекта. В случай обаче, че не може самостоятелно да осигури достъпност до обекта, е 

следвало да уведоми наемодателя, който от своя страна да предприеме действия за недопускане 

на нарушение на ЗЗДискр. Въз основа на събраните по преписката доказателства, заседаващият 

състав установи, че ответната страна в изпълнение на сключения договор за наем и недопускане 

на нарушаване антидискриминационното законодателство на Р България, е следвало да уведоми 

собствениците на обекта, с цел предприемане на действия по осигуряване на архитектурна 

достъпна среда за лица с увреждания или с намалена подвижност. Съставът следва да уточни, че 

ответната страна следва да предприеме действия по осигуряване на достъпност на обекта 

посредством робот, телескопична рампа и т.н. В случай, че такова съоръжение не може да се 

изгради на обекта, то ответната страна следва да създаде организация, чрез която лица с 

увреждания или с намалена подвижност да могат да се възползват от предоставяните от З. „А.“ 

услуги. 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 и в изпълнение на законоустановените си правомощия, 

заседаващия състав следва да наложи административно наказание имуществена санкция в размер 

на 500 лева, в съответствие с разпоредбата на чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. на ответната страна за 

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

ДР на ЗЗДискр., както и да даде З.ължително предписание съгласно чл.47, т.4 от ЗЗДискр. 

 

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: 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че  ответната страна З. „А.“ АД, представлявано от Д.М., К.В., М.И. и 

В.М., чрез неосигуряването на достъпна архитектурна среда на обект: З. „А.“ – Агенция Д., 

находящ се на адрес: гр. Д., ***, затруднява достъпа на лица с увреждане и намалена подвижност  

до публични места, което е в нарушение на чл.5 във вр. с §1, т.7 и т.8 от ДР на ЗЗДискр. на 

основата на признак „увреждане“.    

 

ІІ. НАЛАГА, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. на З. „А.“ АД, представлявано от Д.М., 

К.В., М.И. и В.М., административно наказание имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ 

лева за осъществено нарушение на чл.5 във вр. с §1, т.7 и т.8 от ДР на ЗЗДискр. на основата на 

признак „увреждане“. 

 

 

ІІІ. На основание чл.47, т.4 от ЗЗДискр. ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ на 

З. „А.“ АД, представлявано от Д.М., К.В., М.И. и В.М., да осигури самостоятелен и 

безпрепятствен достъп на лица с увреждания до обект: З. „А.“ – Агенция Д., находящ се на адрес: 

гр. Д., ***, в съответствие с Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 

в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания, или да създаде организация чрез която лица с увреждания или с намалена 

подвижност да могат да се възползват от предоставяните от З. „А.“ услуги. В срок до 3 месеца от 
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съобщаването на настоящото решение, адресатът на задължителното предписание е длъжен да 

уведоми КЗД за предприетите мерки по преустановяване на нарушението, като неспазването на 

последното следва да бъде считано като условие за прилагане на чл.82, ал.1 от ЗЗДискр. 

 

 

Наложените глоби и имуществени санкции на основание чл.83 от ЗЗДискр. подлежат на 

заплащане по сметка на Комисията за защита от дискриминация по сметка в Б. с банков 

идентификационен код ***, сметка с IBAN – ***. 

 

 

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

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 

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

Н.А. 

                                                                                                           

 

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

З.Д. 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

С.Й. 

 


