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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 363 

 

 

гр. София, 08.04.2021г. 

 

 

 

         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:  София Йовчева 

                                                                                                      Докладчик:  Наско Атанасов 

                                                                                                                Член:  Баки Хюсеинов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  Наско Атанасов преписка №261 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 №480/11.05.2020г. на 

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

1230/09.03.2020г., изготвен от Ана Джумалиева – 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: М. 

„П.“, с адрес: гр. Р*, бул. „Б****“ №***. 

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 №38/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №261/2020г. е разпределена за разглеждане на Ad Hoc заседателен състав.  

 

І. Надлежно конституирани страни по преписката:  

 

1. САМОСЕЗИРАНЕ: 

1.1. Д.. Д-Р А. Д – п. на К. за з. от д., страна в производството по чл.30, ал.6 от 

ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр, със служебен адрес: гр. С***, бул. „Д. Ц.“ №**. 

 

2. ОТВЕТНА СТРАНА:  

2.1. „П.-“ ЕООД, представлявано от управителя В. И., с адрес: гр. Р., ул. „В.“ №*. 

На 07.06.2019г., 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 
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№24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България“ е 

съставен Констативен протокол с вх. №12-11-2304/14.06.2019г., по описа на КЗД, за обект – М. 

„П.“, с адрес: гр. Р***, бул. „Б***“ №**. 

Поради това доц. Джумалиева 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. 

 

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

изискана информация и становище от „П.“ ЕООД и от регионалния представител на КЗД за 

Област Разград.  

 

В писмено становище В. И. – управител на „П.“ ЕООД сочи, че с цел пълно, обективно и 

всестранно изясняване на случая, прилага снимков материал на изградената рампа за пълен 

достъп на хора с увреждания в обекта. Счита, че не е налице дискриминация и принципът на 

равно третиране не е нарушен.  

 

В докладна записка регионалният представител на КЗД за О. Р. сочи, че при извършена 

повторна проверка, констатирала, че на обекта има изградена рампа за хора с увреждания, която 

отговаря на изискванията и осигурява достъп до помещението. 

 

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

ответната страна е изградила и поддържа архитектурна достъпна среда за лица с увреждания и 

намалена подвижност до обект: М. „П.“, с адрес: гр. Р****, бул. „Б****“ №**. От снимковия 

материал, който е представен и от ответната страна и от регионалния представител на КЗД за 

Област Разград, безспорно установено от състава е, че действително лицата с увреждания могат 

да посетят обекта посредством изградената бетонна рампа. Заседаващият състав счита, че 

фактическата обстановка е изяснена, а към датата на постановяване на настоящото решение са 

предприети мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп до обекта. Настоящият състав счита, че 

на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. производството по преписка 

№261/2020г. следва да бъде прекратено, поради отпадане на основанието за водене на 

производство, с оглед представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда до 

процесния обект. Съставът счита, че спрямо ответната страна не е налице основание за налагане 

на предвидените в ЗЗДискр. санкции. С оглед гореизложеното, Ad Hoc заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация,   

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „П.“ ЕООД, представлявана от управителя В. И., е 

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

обект: М. „П*****“, находящ се на адрес: гр. Р****, бул. „Б*****“ №**. 

 

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



3 

производството по преписка №261/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с 

вх. №12-11-1230/09.03.2020г. изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева.  

 

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

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          София Йовчева 

 

 

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

Наско Атанасов 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

Баки Хюсеинов 

 


