
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 377 

 

 

гр. София, 13.04.2021г. 

 

 

         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:  О.К. 

                                                                                                 Докладчик:  С.С. 

                                                                                                           Член:  Н.А. 

                                                                                                                                                                                                              

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от С.С. преписка № 498 по описа на 

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

следното: 

Производството по преписка № 498/2019 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-2768/16.07.2019 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – Председател на 

КЗД, относно недостъпна архитектурна среда на обект: К., находящ се на адрес: гр. Р., ***. 

Преписката е образувана с Разпореждане № 991/20.08.2019 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”, същата 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 № 498/2019 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. К., представлявана от изпълнителния директор В.Н., с адрес: гр. С., ***, в 

качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-2768/16.07.2019 г. доц. д-р А.Д. – председател 

на КЗД посочва, че на 03.12.2018 г., на основание чл. 40, ал. 2 ЗЗДискр., във връзка с § 6 от 

ПЗР на ЗИХУ, както и със Заповед № 24/20.03.2018 г. на Председателя на КЗД, в рамките 
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на кампания „Достъпна България" е съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-

3349/20.12.2018 г. за извършена проверка на обект: К., находящ се на адрес: гр. Р., ***. 

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. 

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. № 12-11-3349/20.12.2018 г.  

На 03.12.2018 г. за обект: К., находящ се на адрес: гр. Р., ***, посетен от регионален 

представител на Комисия за защита от дискриминация, е бил съставен Констативен 

протокол с вх. № 12-11-3349/20.12.2018 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. 

В постъпило становище с вх. № 16-10-205/15.10.2020 г. К., представлявана от 

изпълнителния директор В.Н. посочват, че К. е организация със специфични функции, 

възложени ѝ със Закона за К.. Добавя, че във връзка с тяхното изпълнение е разкрито 

Областно представителство на К. в гр. Р.. 

Твърдят, че чисто техническите специфики на обследвания обект не позволяват да се 

поставят в него технически съоръжения, които да улеснят достъпа на хора с увреждания. 

Заявяват, че ще поставят подходяща платформа към двете стъпала пред входа към 

обследвания обект в сградата, но вътре във входа имало тясно и стръмно стълбище до 

първия етаж, където бил обектът и това не позволявало други технически промени. 

Добавят, че ще осигурят и поставяното на сигнална уредба отвън до стълбището, чрез която 

хора с увреждания да се свързват с техен служител в обекта в рамките на работното време. 

Не считат, че сегашното състояние на обследвания обект в гр. Р. лишава хората с 

увреждания от достъп до него, или го прави за тях по-труден от обикновено, тъй като в 

рамките на съответното работно време на разположение там винаги бил техен служител, 

който обслужва лицата, които желаят да ползват услугите на К.. Тези услуги били достъпни 

и онлайн на сайта ***, където били посочени и техните телефони. 

Твърдят, че не е имало досега случай, в който хора с увреждания да са лишени от 

достъп до обследвания обект или да е подавана в тази връзка жалба или сигнал. 

Заявяват, че остават в готовност да изпълнят всички конкретни и осъществими 

указания във връзка с подобряването на достъпа до обект: К., находящ се на адрес: гр. Р., 

***. 

 

Проведено е едно открито заседание (о.з.) по преписката, на което внеслата доклада за 

самосезиране страна – доц. д-р А.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна по преписката – К., представлявана от изпълнителния директор В.Н., с 

адрес: гр. С., ***, редовно призован, не се явява; представлява се от юрисконсулт В.Д.. 

След като съставът е счел, че са налице предпоставки за водене на помирително 

производство е отложил гледането на преписката за следваща дата. 

https://ksb.bg/


На 29.03.2021 г. в Комисия за защита от дискриминация е постъпило Споразумение с 

вх. № 16-10-83/29.03.2021 г., подписано от страните по преписката, с което ответната 

страна се задължава в срок до 30.06.2021 г. да осигури поставянето на рампа към двете 

стъпала пред входа към обекта в сградата, както и сигнална уредба отвън до стълбището, с 

което да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на процесния 

адрес. 

Комисията, след като се запозна с текста на споразумението намира, че същото е 

основано на принципа на равно третиране, не противоречи на закона и морала и на 

основание чл. 62, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, Ad hoc заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация 
 

Р Е Ш И: 

 

І. ОДОБРЯВА Споразумение от 07.04.2021 г., сключено между Комисия за защита 

от дискриминация (КЗД), в качеството ѝ на самосезирала се страна, представлявана при 

сключване на настоящото споразумение от доц. д-р А.Д. – председател на КЗД по 

преписка № 498/2019 г., със служебен адрес: гр. С., *** и К., представлявана от 

изпълнителния директор В.Н., като ответна страна,  с адрес: гр. С., ***, което е със 

съдържание както следва:  

„Днес, 07.04.2021 г., в гр. С.  между страните: 

1. КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, със служебен адрес: гр. С., 

***, в качеството й на самосезирала се страна, представлявана при сключване на 

настоящото споразумение от ю.к. А.Б. с пълномощно 10/09.09.2020 г. на КЗД, от една 

страна 

и 

2. К. (К.), неправителствена организация, учредена с нарочно основание - Закон за К., 

ЕИК по БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, в качеството й на 

ответна страна в производството пред Комисия за защита от дискриминация, 

представлявана чрез пълномощника В.М.Д. по пълномощно, подписано от изпълнителния 

директор на К. В.Б.Н., 

СТРАНИТЕ, КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 

а) К. стопанисва в сграда в град Р., ***, имот, който по документ за собственост 

(Нотариален акт на нот. Р.К. с район на действие Районен съд гр. Р., рег. № 380, вписан в 

Служба по вписванията гр. Р. с вх. рег. № 5032 от 13.09.2012 г„ акт 197, т. 15, дело 

3006/2012 г„ паут. Книга 17193) представлява: 

самостоятелен обект в сграда № * /*/ с идентификатор ***, разположена в поземлен 

имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект : За офис, 

брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ 160. 00 /сто и 

шестдесет) квадратни метра, като същият самостоятелен обект ще обекта; 

б) Комисията за защита от дискриминация провежда национална кампания 

„Достъпна България" с цел проверка на състоянието на архитектурната достъпност на 

обществените сгради; 

в) В следствие на организираната от Комисията кампания, беше проверен 

гореописания обект по б. „а". 

г) За извършените от страна на Комисията за защита от дискриминация проверка, бе 

съставен Констативен протокол, в който е установено, че обектът по б. „а", предмет на 

проверката, няма осигурена достъпна архитектурна среда, като на входовете му 

съществуват различни по брой и размери стъпала; 



д) Въз основа на изготвения Констативен протокол е изготвен доклад с вх.№ 12-11- 

2768 от 16.07.2019 г. от самосезиралата се страна - Комисия за защита от дискриминация, 

чрез доц д-р А.В.Д. - Председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.) и чл. 53 Закона за хората с увреждания (ЗХУ), в рамките на 

кампания „Достъпна България", относно изградена недостъпна архитектурна среда на 

обекта, посочен по-горе; 

е)       С Разпореждане № 991 от 20.08.2019 г. и въз основа на изготвения доклад, за 

обекта, посочен по-горе е образувано производство по преписка 498 по описа на КЗД за 

2019 г. По така образуваната преписка на К. (К.) е дадена възможност за представяне на 

писмено становище във връзка с изложеното в доклада, като същата е изпратила 

становище, подписано от изпълнителния директор на К. В.Н. с изх. № 00-220-/15.10.2020, 

приложено към преписката. 

В същото становище К. представя информация, че за съжаление, чисто техническите 

специфики на същия обект не позволяват да се поставят в него технически съоръжения, 

които да улеснят достъпа на хора с увреждания. В становището се заявява, че ще бъдат 

поставени: 

1. подходяща платформа (точният термин е рампа - бел. К.) към двете стъпала пред 

входа към обекта в сградата, но вътре във входа има тясно и стръмно стълбище до първия 

етаж, където е обектът и това не позволява други технически промени; 

2. сигнална уредба отвън до стълбището, чрез която хора с увреждания да се 

свързват със служител на К. в обекта в рамките съответното работно време. 

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО СЛЕДНОТО: 

Чл. 1.(1) Относно обекта по Преписка 498/2019 г. , във връзка с приложени към 

настоящото споразумение строително-конструктивно становище, удостоверение за 

пълната проектантска правоспособност на автора на същото и две снимки на входа на 

сградата с обекта, страните се съгласяват с изложеното в строително-конструктивното 

становище. 

(2) К. се задължава в срок до 30.06.2021 г. да осигури поставянето на рампа към двете 

стъпала пред входа към обекта в сградата, както и сигнална уредба отвън до стълбището, 

чрез която хора с увреждания да се свързват със служител на К. в обекта в рамките 

съответното работно време. 

Чл. 2. Срокът, в който К. следва да изпълни задължението по чл. 1, ал. 2 от настоящото 

споразумение е 30.06.2021 г. 

Чл. 3. След привеждане от страна на К. на архитектурната среда на нейният обект в 

съответствие с изискванията за достъпност, К. следва да покани представители на 

Комисията за защита от дискриминация за установяване на изпълнение на поетото 

задължение, без това да лишава последната от възможността да следи сама за 

изпълнението му. 

Чл. 4. С подписване на настоящото споразумение страните заявяват съгласието си 

производството по преписка № 498 по описа на КЗД за 2019 г. да бъде прекратено. 

 

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните.“ 

ОДОБРЯВА текста на цитираното по-горе в настоящото решение   споразумение,  

сключено по преписка № 498/2019 г. между Комисия за защита от дискриминация (КЗД), в 

качеството ѝ на самосезирала се страна, със служебен адрес: гр. С., ***  и К., 

представлявана от изпълнителния директор В.Н., с адрес: гр. С., ***, в качеството ѝ на 

ответна страна. 



 

ПРЕКРАТЯВА,  на основание чл. 62, ал. 2 ЗЗДискр., производството по преписка № 

498/ 2019 г. 

 

Решението, в частта, с която е одобрено сключеното споразумение, не подлежи на 

обжалване. 

 

Заверено копие от настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК, чрез Комисията за защита от 

дискриминация, пред Административен съд С. в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните. 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………… 

                                                                                                  О.К. 

 

 

                                                                              ДОКЛАДЧИК:……………………… 

                                                                                                        С.С. 

 

                                                                                                    ЧЛЕН:…………………………                 

                                                                                                         Н.А.                                                                                                                                                                                            
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