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    РЕШЕНИЕ 

              №422 

           гр. София,28.04.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ад Хок заседателен състав, състоящ 

се от следните членове: 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Баки Хюсеинов  

                     ДОКЛАДЧИК: София Йовчева 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: Петър Кичашки1  

на свое закрито заседание разгледа докладваната от София Йовчева преписка № 171 по описа на 

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

Производството е образувано с Разпореждане № 390/08.05.2020г. на Председателя на 

Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, издадено въз основана на Решение, взето с 

протокол от заседание на КЗД от 23.04.2020г., по доклад с вх.№ 12-11-1119 от 09.03.2020г. 

изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД, на основание чл.40, ал.2 от Закона 

за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ и във вр. с чл.5, предложение последно от ЗЗДискр. във 

вр. с §1, т.7 и т.8 от ДР на ЗЗДискр., в рамките на кампания „Достъпна България“, относно 

изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: П.С. ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на 

адрес: гр. К.. 

С оглед, изложените в доклада обстоятелства, за по-неблагоприятно третиране §1, т.7 и 8 от 

ДР на ЗЗДискр., вр.  с чл.5 вр. чл. 4 от ЗЗДискр. по признак „увреждане“, и на основание чл. 48, 

ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./, преписката е разпределена на AD Hoc 

заседателен състав на КЗД. 

І. Конституирани страни по преписката са:  

1. доц. д-р Ана Джумалиева, със служебен адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков", № 35- 

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. „П.“ ЕАД, ЕИК , представлявано от главен изпълнителен директор Д.Д., със служебен 

адрес: гр. С.; - в качеството на ответна страна; 

ІІ. Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в доклада. 

В доклад с вх. №12-11-1119/09.03.2020г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р Ана 

Джумалиева - председател на КЗД, е изложено следното: 

На 20.06.2019 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 /ЗХУ/ и във връзка  със Заповед 

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

съставен Констативен протокол с вх. № 12-11-2458/28.06.2019 г., по описа на КЗД, за обект: П.С. 

към ТП „П..“ – С., клон К., находяща се на адрес: гр. К., ул. „П. П.“. Счита, че отразеното в 

                                                           
1 На основание Заповед №12-11-1033 от 29.03.2021г. на председателя на КЗД, Петър Кичашки замества Наско Атанасов в откритото 

заседание на 08.04.2021г., на което преписката е обявена за решаване. 
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констативния протокол съдържа данни за осъществено нарушение по смисъла на чл. 5, 

предложение последно от ЗЗДискр. във вр. с §1, т.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 Комисия за защита от дискриминация 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.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. 

Прилага: Констативен протокол с вх. № 12-11-2458/28.06.2019 г. 

III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

1. Постъпило е становище с вх.№16-20-1716/29.10.2020г. от представляващият „П.“ ЕАД, в 

което информира, че дружеството е наемател на проверявания обект съгласно Договор за 

отдаване под наем на общински недвижим имот. 

Посочва, че „П" ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала на 

дружеството. Изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда се осъществява при 

спазване на императивните изисквания на закона чрез обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка за изпълнител и следва да се спазят и изисквания съгласно Закона за 

устройството на територията, Закона за собствеността, както и други подзаконови нормативни 

актове. „П." ЕАД не е едноличен, а е миноритарен собственик на сградата, в която се помещава 

обекта и следвало да се вземе и решение на Общото събрание на собствениците на сградата за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

Заявява, че „П." ЕАД е създало вътрешна политика за адекватен подход на служителите към 

хората с увреждания, които са потребители на пощенските услуги, предоставяни от дружеството. 

Тези лица могат да бъдат обслужвани по домовете, а при посещение на пощенските станции, 

служителите ни съдействат за преодоляване на неудобствата, ако случайно възникнат такива. 

Сочи, че „П." ЕАД е юридическо лице - търговец, отделно от държавата, и не са държавна 

собственост по смисъла на Закона за държавната собственост имотите и вещите на търговските 

дружества, предвид което неоснователно е съставен констативния протокол за извършена 

проверка на обекта. 

2.  Представено е с вх. № 16-20-641/08.04.2021 г. по описа на КЗД копие от писмо, 

подписано от инж. Л. Д. – директор на РУ „Ю.Р.“ на „П.“ ЕАД с информация за предприетите 

мерки по осигуряване на достъпна архитектурна среда за обект: п.с. К., находящ се на адрес: гр. 

К. ул. „П. П.“ . Сочи, че на основание договор за наем с Община К., ПС К. е разположена на първи 

етаж в масивна триетажна сграда. Подходът към сградата се осъществява през алуминиева врата, 

като за връзка между тротоара и входната врата е изградена циментова рампа. До нивото на първи 

етаж има 10 стъпала като има изградена метална рампа, която е с по-голям наклон от допустимия, 

но няма друга възможност за изграждане на рампа, съобразно изискванията.Пред входа на ПС К. 

има две малки прага с височина 8 см. С цел осигуряване на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение за влизане в ПС, е изградена подвижна рампа от ПДЧ, която се поставя 

при отваряне на п.с.. Прилага 3 бр. снимков материал. 

Проведено е едно открито заседание, за което страните са редовно уведомени. Съставът е 

счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна и я е обявил за решаване. 

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, Ад Хок заседателен състав прие за установено от 

фактическа и правна страна следното: 

На 20.06.2019 г. обект: п.с. ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на адрес: гр. К., е бил посетен 

от регионалния представител на КЗД за гр. С., който в рамките на извършена проверка за 

достъпност е издал констативен протокол2. Видно от съдържанието на протокола, при проверка 

на състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на един свидетел, регионалният 

представител е констатирал следното: „….на външния вход на сградата има едно стъпало, към 

                                                           
2 Констативен протокол с вх.№ 12-11-2458/28.06.2019 г. по описа на КЗД 
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което има циментова рампа. Вътре във фоайето към етажите води стълбище спирала и 6 

стъпала, всяко с височина 16 см. Изградена е рампа вляво от стълбището, но е твърде стръмна 

и не улеснява придвижването на хора с двигателни затруднения. На входа на самата пощенска 

станция има два малки прага, всеки с височина 5 см." /цитат/. 

Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 

г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) регламентира създаването на условия 

и гаранции за: равнопоставеност на хората с увреждания, социалната им интеграция и 

упражняването на правата им, интегрирането им в работната среда, подкрепата на тях и техните 

семейства. 

Съгласно чл. 5 от ЗХУ, областите на подкрепа за хората с увреждания са: здравеопазване;. 

образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда в урбанизираните територии и 

обществените сгради; транспорт; култура. спорт; личен живот; обществен и политически живот; 

правосъдие; други области, като съгласно разпоредбата на ал. 2 средствата за оказване на 

подкрепа за хората с увреждания с цел социално приобщаване включват: медицинска, 

професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация; образование и 

професионално обучение; услуги, подпомагащи трудовата реализация;  достъпност и разумни 

улеснения; социални услуги; финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до правосъдие 

и правна защита; осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост;  лична 

помощ; универсален дизайн; други средства. Лицата с увреждания се нуждаят от по-специална 

социална грижа и интеграцията им е немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до 

сградите за обществено ползване, за да могат да използват свободно услугите на различни 

институции, като всички останали граждани без увреждания. 

Съгласно чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания („Конвенцията“)  

дискриминация по признак „увреждане" включва всякакви форми на дискриминация, 

включително отказ за предоставяне на разумни улеснения. В разпоредбата на чл. 9 от 

Конвенцията е посочено изискването за достъпност: Да дадат възможност на хората с 

увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на 

живота, държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за 

осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до физическата среда на живеене, до 

транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и 

комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или 

предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Тези 

мерки, които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради 

пред достъпността, се отнасят и към:.... б) съобразяването с всички изисквания за достъпност 

за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи съоръжения и услуги, 

отворени ши предназначени за широката публика;" същата се явява и основен източник на 

задължение за ответната страна по отношение на изискванията за достъпност.  

Установено е безспорно, че към момента на проверката проверяваният обект не е 

разполагал с достъпна архитектурна среда, за което не се спори между страните. 

         За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че видно 

от представените писмени доказателства към становището на ответната страна, в съответствие 

със спецификите на сградата, ответната страна „П.“ ЕАД е положила усилия да осигури 

възможност за достъп на лица с увреждания и възможност за достъп до предлаганите от „П.“ 

ЕАД услуги, като е осигурила за обект: П.с. към ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на адрес: гр. 

К., находяща се на адрес: гр. С., дървена подвижна рампа за преодоляване на съществуващия на 

входа на сградата праг, както и метална неподвижна рампа за постоянно ползване от хора с 

увреждания, поставена в лявата част на стълбището, водещо до първи етаж. 

          От така изложеното се налага изводът, че са предприети мерки, осигуряващи достъп на 

лица с двигателни увреждания до обект: П.С. към ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на адрес: 

гр. К., на лица с двигателни увреждания, ответната страна „П.“ ЕАД е отстранила допуснатото 

към момента на проверката нарушение, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от ЗЗДискр. и 

нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., на основата на признак „увреждане", отразено с Констативен 

протокол №12-11-2458/28.06.2019 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, 
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включително с ограничена подвижност за достъп до предоставяните от „П.“ ЕАД услуги, както 

и не са налице пречки за реализирането на техните законни права. 

Разглеждащият състав счита, че следва да не налага имуществена санкция на „П.“ ЕАД по 

преписка № 171/2020 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с оглед 

представените доказателства за създадена организация за осигуряване на достъпна архитектурна 

среда в обект. Воден от гореизложеното и на основание чл.47, във вр. с чл.64, чл.65, т.5 и чл. 66 

от ЗЗДискр., настоящият Ад Хок заседателен състав на КЗД 

 
Р Е Ш И :  

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „П.“ ЕАД, ЕИК , представлявано от главен 

изпълнителен директор Д.Д., със служебен адрес: гр. С., в съответствие със спецификите на 

сградата, е положила усилия да осигури възможност за достъп на лица с увреждания и 

възможност за достъп до предлаганите от „П.“ ЕАД услуги, като е осигурила за обект: п.с. ТП 

„П.“ – С., клон К., находяща се на адрес: гр. К., дървена подвижна рампа за преодоляване на 

съществуващия на входа на сградата праг, както и метална неподвижна рампа за постоянно 

ползване от хора с увреждания, поставена в лявата част на стълбището, водещо до първи етаж. 

 

II. На основание чл.47, т.6 от ЗЗДискр. ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна „П.“ 

ЕАД, да поддържа в изправност съоръжението, което да позволява самостоятелен и 

безпрепятствен достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до сградата на п.с. към 

ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на адрес: гр. К.. 

III. На основание чл.47, т.6 от ЗЗДискр. ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна „П.“ 

ЕАД,, да постави стикер с изписан телефонен номер или звънец, както и стикер с международния 

символ за хора с увреждания пред сградата на п.с. към ТП „П.“ – С., клон К., находяща се на 

адрес: гр. К.. 

  Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 
  Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му 

на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на АПК. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………. 
    Баки Хюсеинов 
 
 
   …………………………. 
     София Йовчева 
 
                                

……………………………… 
                                     Петър Кичашки 


