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РЕШЕНИЕ 

 
№ 398 

 

 
гр. София, 19.04.2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, състоящ 

се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златина Дукова 

        ДОКЛАДЧИК: Владимира Стоименова 

                            ЧЛЕН: Петър Кичашки 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от Владимира Стоименова преписка № 

149 по описа на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе, взе 

предвид следното: 

Производството по преписка № 149/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

368/07.05.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по доклад 

с вх. № 12-11-996/06.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева – 

председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ и във вр. с чл. 53 от Закон за хората с увреждания, в рамките на кампания 

„Достъпна България“, относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: „Л. р. д. 

С. -*****“, находящ се на адрес: гр. Л*****, ул. „В***** Л*****“ № ***. 

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. т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5 

ЗЗДискр. по признак „увреждане“, образуваната преписка № 149/2020 г. е разпределена за 

разглеждане от Ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С***, бул. 

„Д**** Ц*****“, № ***, в качеството на страна в производството, по смисъла на чл. 30, ал. 

6 от ППКЗД, във връзка с чл. 50, т. 2 ЗЗДискр. 

2. „Л. р. д. С. -****“, представлявано от Р. К., със седалище и адрес на управление: гр. 

Л****, обл. В****** Т****, ул. „В**** Л*****“ № ***, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-996/06.03.2020 г. доц. д-р Ана Джумалиева – 

Председател на КЗД посочва, че на 19.07.2019 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 на кампания „Достъпна България" е съставен Констативен протокол с вх. № 

12-11-2875/01.08.2019 г. за извършена проверка на обект: „Ловно рибарско дружество Сокол 

-1896“, находящ се на адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски“ № 8 Б. 

Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-2875/01.08.2019 г. по описа на КЗД. 

На 19.07.2019 г. за обект: „Л. р. д. С. -****“, находящ се на адрес: Л****, обл. В****** 

Т****, ул. „В**** Л*****“ №, посетен от регионален представител на Комисия за защита от 
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дискриминация, е бил съставен Констативен протокол, като е констатирано, че на 

обследвания обект не е осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. 

До ответната страна по преписката са изпращани писма за становище с изх. № 14-30-

76/15.07.2020 г. и с изх. № 14-30-121/03.11.2020 г., като на обратните разписки е отбелязано, 

че са върнати като непотърсени. 

На регионален представител на КЗД са дадени указания за връчване лично или чрез 

залепване на уведомлението за становище до ответната страна. 

 В изготвената от нея докладна записка е отбелязано, че на 24.02.2021 г. на процесния 

адрес не намерила никого, поради което пристъпила към залепване на уведомлението на 

входната врата съгласно чл. 47, ал. 1 АПК.  

Добавя, че на 26.02.2021 г. офиса на КЗД в гр. В**** Т****** бил посетен от Р. К., който 

отказал да приеме уведомлението за становище. Същият обяснил, че „Л. р. д. С. -****“,  

представлява частен клуб, който ползват само членове на сдружението; ако не било член на 

сдружението или нямало лична, поименна покана лицето не можело да влиза в помещението 

на клуба. Посочил също, че обследваният обект е разположен на входа на жилищна сграда, в 

която имало 20 апартамента и собствениците не давали разрешение на входа да се поставят 

помощни съоръжения. 

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  направена справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел „Л. р. д. С. -****“, притежава правосубектност, но не предоставя публични 

услуги. 

        Настоящият състав счита, че на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 АПК във вр. с чл. 70, ал. 1 

от ЗЗДискр. следва да бъде прекратено производството по преписка № 149 /2020 г., поради 

отпадане на основанието за водене на производство, с оглед обстоятелството, че ответната 

страна не предоставя публични услуги. Поради същото основание съставът счита, че спрямо 

ответната страна не е налице основание за налагане на предвидените в Закона за защита от 

дискриминация санкции.  

 

Воден от горното, Ad hoc заседателен състав на КЗД 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

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

производството по преписка № 149/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад 

за самосезиране с вх. № 12-11-996/06.03.2020 г., изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева – 

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: …………………........... 

                                       Златина Дукова 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            Владимира Стоименова 

 

                 ……………………….... 

                                                            Петър Кичашки  
 

 


