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РЕШЕНИЕ 

 
№ 370 

 
гр. София, 12.04.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А. 

        ДОКЛАДЧИК: В.С. 

                            ЧЛЕН: З.Д. 

 

в свое открито заседание, като разгледа докладваната от В.С. преписка № 281 по описа на 

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

Производството по преписка № 281/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-1219/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – председател на 

КЗД, относно недостъпна архитектурна среда на обект: Д., находящ се на адрес: гр. В., ***. 

Преписката е образувана с Разпореждане № 500/11.05.2020 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 № 281/2020 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. С. „Д.“ ООД, представлявано от управител, със седалище и адрес: гр. В., ***, в 

качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1219/09.03.2020 г. доц. д-р А.Д. – Председател 

на КЗД посочва, че на 22.04.2019 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 Констативен 

протокол с вх. № 12-11-1512/30.04.2019 г. за извършена проверка на обект: Д. гр. В., ***. 

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. 
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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. 12-11-1512/30.04.2019 г. 

На 22.04.2019 г. обект: Д. гр. В., ***, посетен от регионален представител на Комисия 

за защита от дискриминация, е бил съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-

1512/30.04.2019 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. 

След извършена повторна проверка и съставяне на констативен протокол и докладна 

записка с вх. № 12-11-2717/13.07.2020 г. от регионалния представител на КЗД, е било 

констатирано следното: „В хода на проверката осъществих лична среща с рентгеновият 

лаборант С.Й.Д., който е оторизирано лице за контакти. При огледа бе установено, че в 

близост до сградата, в която се намира обекта има необходимите скосявания на 

тротоарите, но на входа на самия обект има 3 /три/ броя стъпала с размери непозволяващи 

ползването на услугите на обекта от лица с инвалидни колички. В самия обект има 

достатъчно пространство за маневра с техническо превозно средство, а на входа е 

монтирана метална ръкохватка, която да подпомага изкачването на стъпалата от хора с 

физически затруднения. Рентгеновият лаборант заяви, че в най-скоро време ще бъдат 

предприети действия за осигуряване на достъпност за хора с увреждания.“ 

Постъпило е становище с вх. № 18-00-101/06.08.2020 г. от ответната страна, в което 

твърдят, че Д., находяща се на адрес: гр. В., ***, функционира в наето от дружеството 

помещение съгл. Договор за Наем от 31.01.2018 г. Считат още, че физически не било 

възможно изграждането на рампа, тъй като това би било за сметка на тротоара и движещите 

се по него пешеходци. Твърдят, че след разговор със собствениците на помещението имали 

готовност за създаване на по-благоприятна архитектурна среда за хора с увреждания като 

молят за удължаване на срока за представянето им до месец Август 2020 г. 

С доклад до председателя с вх. № 12-11-3140/08.09.2020 г. е било изискано срокът по 

пр. 281/2020 г. да бъде удължен с 30 дни, считано от датата на Разпореждането. 

С Разпореждане № 1397/09.09.2020 г. срокът по пр. 281/2020 г. е бил удължен с 30 дни, 

считано от датата на Разпореждането. 

Проведено е открито заседание на 24.11.2020 г., вторник в гр. С., ***, в което 

самосезиралата се страна по изготвен доклад доц. д-р А.Д.– председател на комисията – 

страна в производството по реда на чл. 30, ал. 6 от Правилата за производство пред КЗД във 

връзка с чл. 50, т. 2 от Закона за защита от дискриминация – редовно уведомена, не се явява, 

не се представлява. Ответната страна С.„Д.“ ООД – нередовно уведомена, не се явява, не се 

представлява. С оглед на което съставът не дава ход на преписката и отлага и насрочва 

заседанието за 9 март 2021 г., вторник. 

Постъпило е становище с вх. № 16-20-358/26.02.2021 г., в което представляващият 

ответната страна д-р Й.Д.Т. – управител на С. „Д.“ ООД, гр. В., ***, заявява, че е предприел 

необходимите действия за осигуряване на свободен и равен достъп за хора с увреждания до 

управляваната от него лаборатория, като е била закупена сгъваема рампа за инвалидна 

количка и монтирани на достъпно място парапет и указателен стикер и звънец за известяване 

при необходимост от хора с двигателни затруднения на обслужващите лабораторията. 

Приложени са: декларация за съответствие; фактура за закупуване на рампа; техническа 

характеристика на рампата; фирмена снимка за монтаж на рампата и 3/три/ броя снимки на 

входа на лабораторията с монтираните съоръжения и указателно оповестителните елементи.  
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Със Заповед № 12-11-751/08.03.2021 г. на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за 

производство пред КЗД, поради обективна невъзможност на г-н П.К. като Председател на 

AD HOC заседателен състав да участва в заседанието по пр. 281/2020 г. е било наредено г-н 

Н.А. да замества г-н П.К. като председател на AD HOC заседателен състав в заседанието на 

09.03.2021 г. по пр. 281/2020 г. 

Проведено е първо по ред открито заседание на 09.03.2021 г., вторник, в гр. С., ***, 

в което самосезиралата се страна по изготвен доклад доц. д-р А.Д. – председател на 

комисията – страна в производството по реда на чл. 30, ал. 6 от Правилата за производство 

пред КЗД във връзка с чл. 50, т. 2 от Закона за защита от дискриминация – редовно уведомена, 

не се явява, не се представлява. Ответната страна С.„Д.“ ООД – редовно уведомен, явява се 

лично.  

На откритото заседание, съставът е дал срок за писмени бележки на страните. 

 

Писмени бележки от страните не са постъпили. 

 
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. № 16-20-358/26.02.2021 г., 

относно осигурена достъпност до процесния обект, в съответствие с нормативните 

изисквания за достъпност С. „Д.“ ООД, гр. В., *** са осигурили за постоянно ползване от 

хора с увреждания сгъваема рампа, монтирани достъпно парапет и указателен стикер и 

звънец, отговарящи на нормативните изисквания, за обект: Д., находяща се на адрес: гр. В., 

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

мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания. 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: Д., находяща се на адрес: гр. В., ***, на лица с двигателни увреждания, ответната 

страна С.„Д.“ ООД, 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-

1512/30.04.2019 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, включително и за 

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 обект: Д., находяща се на 

адрес: гр. В., ***, настоящият състав 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 С. „Д.“ ООД, е предприела необходимите 

действия и мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: Д., находяща се 

на адрес: гр. В., *** 

ПРЕПОРЪЧВА, на основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр., на ответната страна С. „Д.“ ООД, 

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: Д., находяща се на адрес: гр. В., *** 
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ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 АПК във вр. с чл. 70, ал. 1 ЗЗДискр., 

производството по преписка № 281/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад 

за самосезиране с вх. № 12-11-1219/09.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – 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: …………………........... 

                                       Н.А. 

               

 

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            В.С. 

 

 

                 ……………………….... 

                                                             З.Д. 

 


