
 
                                                         Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                               № 546 

 

                                                     гр. София, 16.06.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ад Хок заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Б.Х.    

                                                           ЧЛЕНОВЕ :  С.Й. 

    З.Д. 1                                                                                      

       

разгледа докладваната от С.Й. преписка № 209 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 428/08.05.2020г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, издадено въз основа на 

Решение, взето с Протокол oт 23.04.2020 г. на КЗД, по доклад с вх.№ 12-11-1042 от 

06.03.2020г. изготвен от доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, в рамките на кампания 

„Достъпна България“, относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: А., 

находящ се на Адрес: гр. Р., ***. 

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. 
I. Конституирани страни по преписката са: 
1. доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, страна в производството по чл.30, ал.6 от 

ППКЗД във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр., със служебен адрес: гр.С., ***. 
2. „В.“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управител Й.В.К., с адрес: гр. Р., *** - в 

качеството на ответна страна; 

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

В доклада си доц. Д-р А.Д. посочва, че на 20.08.2019г., на основание чл. 40, ал. 2 от 

Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), във връзка с чл. 53 от Закона за хора с 

увреждания (ЗХУ) и в изпълнение на Заповед № 24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД, е 

съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-2985/26.08.2019г., по описа на КЗД.  

Видно от съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на архитектурна 

достъпност, извършена на 20.08.2019г. в присъствието на един свидетел – М.М.Д. – 

рецепционист, регионалният представител на КЗД за гр. Р. е констатирал, че за обект: А., 

                                                           
1 На основание Заповед №12-11-1823 от 26.05.2021г. на председателя на КЗД, З.Д. замества Н.А. в откритото заседание, на което 

преписката е обявена за решаване. 
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находящ се на адрес: гр. Р., ***, няма изградена достъпна архитектурна среда за хора с 

двигателни увреждания, намиращи се в неравностойно положение. Към протокола е 

изготвен и приложен 2 бр. снимков материал. 

Въз основа на гореизложеното, е направен извод, за наличие на данни за евентуално 

допуснато нарушение на ЗЗДискр., с оглед на което, на основание чл.50, т.2 от ЗЗДискр, във 

вр. с чл.7 от Правилата за производство пред Комисия за защита от дискриминация, е 

предложено да се образува производство, по реда на Глава IV от Раздел I на ЗЗДискр., в 

рамките на което, ако бъде установено нарушение на ЗЗДискр, по признак „увреждане", да 

се постанови преустановяването му до установяване на положение на равно третиране, 

както и да се наложат предвидените в закона санкции и/или принудителни административни 

мерки. 

Приложени са: 1. Констативен протокол с вх.№ 12-11-2985/26.08.2019г. – 3 стр. и 2. 

Снимков материал – 2 бр.  

ІІІ. Проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на което 

становища, документи и информация по случая са изискани от управителя на „В.“ – ЕООД, 

Й.В.К.. 

Становище на ответната страна: 

В отговор на поисканото му в качеството на ответна страна, становище по преписката, 

представляващият „В.“ ЕООД  Й.В.К. сочи, че  представляваното от него дружество е 

наемател на проверения обект и разполага с договор за наем, сключен със собственика на 

имота. Пише, че в разпоредбите на чл.53 и следващите от Закона за хората с увреждания са 

регламентирани задължения за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и тези 

задължения за осигуряване на достъпна среда били насочени към собствениците на сгради 

и съоръжения, съобразно разпоредбите на чл.5З-55 от Закона за хората с увреждания. Смята, 

че по тази причина разпоредбата на чл.57 от Закона за хората с увреждания препраща към 

разпоредбите на Закона за устройство на територията. Твърди, че представляваното от него 

дружество е наемател и не разполага със законови възможности по ЗУТ за проектиране и 

изграждане на елементи за достъпна среда за хора с увреждания. 

Заявява, че дори и да се приеме, че са налице нарушения на Закона за защита от 

дискриминация във връзка с чл.53 от Закона за хората с увреждания смята, че отговорността 

не е на представляваното от него дружество, тъй като същото не било собственик. 

Прилага: Договор за наем. 

Проведено е само едно открито заседание на 27.05.2021 г., за датата и часа на което 

страните са били редовно уведомени. В заседанието е даден ход на преписката по общия 

ред. Приети и приобщени като доказателства, са всички представени от ответната страна 

писмени материали и документи, след като е счетена за изяснена от фактическа и правна 

страна, е даден ход по същество и преписката е била обявена за решаване, а на страните е 

даден 10-дневен срок за представянето на заключителни становища.  

V. След като прецени по отделно 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 20.08.2019г. обекта е бил посетен от служител на Комисията, 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 

М.М.Д. – рецепционист, представителя на КЗД е констатирал, че обекта няма изградена 

                                                           
2 с вх.№ 12-11-2985/26.08.2019г., по описа на КЗД 



достъпна архитектурна среда за хора с двигателни увреждания, намиращи се в 

неравностойно положение: „Сградата е на два етажа, няма асансьор, няма рампа. Към 

входа водят осем стъпала .. от тротоара има едно стъпало към входната врата“. Към 

протокола е изготвен и приложен 2 бр. снимков материал, надлежно приобщен като 

доказателство по преписката.  

Съгласно чл.2 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания”:  "Дискриминация 

по признак на увреждане" означава всякакво правене на разлика, всякакви ограничения или 

изключения, основаващи се на увреждане, имащи за цел или последица нарушаване или 

отменяне на зачитането, признаването или равноправното упражняване на всички права на 

човека и основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, 

гражданската или всяка друга област. Това включва всякакви форми на дискриминация, 

включително отказ за предоставяне на разумни улеснения.  

Провереният обект се ползва от дружеството за осъществяване на търговската му 

дейност, свързана с предоставянето на обществена услуга, а разпоредбата на чл.37 от 

ЗЗДискр. не допуска предоставянето на услуги при по-неблагоприятни условия, на основата 

на признаците по чл. 4, ал. 1, както в публичния, така й в реалния сектор, пряко или непряко, 

свързана с извършването на стопанска дейност, включително й по отношение на 

създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или 

разширяването на всякаква друга форма на такава дейност.  

Изнесените в протокола факти, наличието на стъпала и липса на мобилна рампа, 

осигуряваща достъп на лица с увреждания, от ответното дружество не са оспорени, с оглед 

на което настоящият състав намира липсата на достъпна архитектурна среда, за конкретния 

обект, като безспорно установена.  

В становището си ответната страна заявява, че задължение за осигуряване на достъпна 

среда са насочени към собствениците на сградите, а ответното дружество било наемател по 

силата на договор за наем. В тази връзка следва да бъде отбелязана разпоредбата на чл. 9 от 

„Конвенцията за правата на хората с увреждания”, който сочи изискването за достъпност: 

„За 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 или предназначени за широката публика;” същата се явява й основен източник на 

задължение за ответната страна по отношение на изискванията за достъпност.  

За пълнота на мотивите, състава намира за уместно да изясни въпроса относно 

адресата на задължението за изграждане на достъпна среда, позовавайки се на 

задължителната съдебна практика на ВАС, който в мотивите на Решение № 9544 от 

28.06.2011г., по адм. дело № 6588/2010г.3, посочва, че …Доколкото изискването за 

достъпност е разписано в закон,  всички (собственици и наематели) следва да са наясно, 

че осъществяваната от тях експлоатация на сградата без изграждане на необходимите 
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елементи на достъп и обзавеждане е закононарушение. … кому е задължението за 

извършване на преустройствата и кому задължението за осигуряване на финансовите 

средства за това е ирелевантно за обективния факт на неизпълнение на законовото 

задължение за осигуряване на достъпна среда.»  

За да има равнопоставеност, достъпната среда предполага лицето с увреждане 

абсолютно самостоятелно да може да се придвижи с инвалидната количка до и в обекта, 

както е възможен достъпът на останалите граждани без увреждания. Липсата на достъпна 

архитектурна среда за лица с увреждания до и в сградата на А., находящ се на Адрес: гр. Р., 

***, е неоспорим факт. Архитектурната недостъпност до посочения обект ограничава 

възможността на  всички лица с ограничена подвижност  за достъп до  услугата, които се 

предоставят от ответното дружество, което на свой ред се явява обективна пречка за 

реализирането на техните законови права и съставлява по-неблагоприятно третиране в 

сравнение с лицата без ограничена подвижност и се приема като форма на пряка 

дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр., извършено на основата на признак 

„увреждане”. В случая дори не е необходимо да се анализира причинната връзка между 

защитения признак и по-лошото третиране, тъй като тя е пряка и видима. Налице е пряко, 

дискриминационно третиране, породено от защитен признак. Деянието осъществява и 

специалния състав на пряка дискриминация по чл. 37 от ЗЗДискр., предоставяне на услуга 

при по-неблагоприятни условия на основата на защитения признак „увреждане”. Хората с 

увреждания не получават дължимия достъп до публична услуга по начин, който ги третира 

равноправно и им позволява да бъдат ефективни при защита на своите права и интереси, в 

т.ч. да могат да ползват публичната услуга при осигурен достъп до елементите на 

обзавеждане на достъпна среда. 

Освен нарушение на чл.37 от ЗЗДискр., бездействието на ответника би могло да 

обективира и още една форма на дискриминация,  а именно «Тормоз» по смисъла на § 1, т.1 

от ДР на ЗЗДискр., извършен чрез неизпълнение на законово задължение за осигуряване на 

достъпна среда за населението, включително на хората с увреждания, като се отчитат 

техните специфични изисквания – чл. 169, ал. 2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), съгласно който: „Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората 

с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството.." и разпоредбите на ЗХУ. Това законово задължение не визира само и 

единствено възможността за достъп до сградата, а представлява комплекс от изисквания, 

които осигуряват реален равен достъп до и в публичните сгради. Без осигуряване на 

възможност за реално придвижване в сградите и използване на елементите на 

обзавеждането, законовото задължение за създаване и поддържане на достъпна среда не е 

изпълнено. Бездействието на ответната страна е нежелано поведение, което има за резултат 

накърняване достойнството на лицата с увреждания и създаване на враждебна и 

застрашителна за тях среда, който в конкретния случай обаче, предвид липсата на искане за 

защита от конкретно подлежащо на идентификация лице потърпевш (жалбоподател) не би 

могла да бъде установена.   

Видно от изложеното с неосигуряването на свободен достъп до и в сградата на лицата 

с увреждане, ответната страна е осъществила пряка дискриминация, по смисъла на чл. 5 от 

ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр.   

 

Предвид изложеното, съставът намира, че в настоящото производството са налице 

достатъчно факти, от които се доказва, че при осъществяването на своята дейност „В.“ 



ЕООД е поддържало и продължава да поддържа и в момента архитектурна среда, която 

затруднява достъпа на лица с увреждания до А., находящ се на Адрес: гр. Р., ***, което в 

съответствие с чл.5 от ЗЗДискр. се смята за дискриминация и налага предприемането на 

мерки в съответствие с правомощията на Комисията за предотвратяване и преустановяване 

на нарушенията на закона. 

В рамките на настоящото производство Комисията установи акт на дискриминация, 

допуснато при осъществяване дейността на „В.” ЕООД, а именно, че не е спазил 

разпоредбите на чл. 9 от „Конвенцията за правата на хората с увреждания” както и чл.4, т.4 

от ЗХУ, свързано с признак по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр, с което е нарушил разпоредбата на чл. 

37 от ЗЗДискр. и е извършил акт на дискриминация  по смисъла на чл.5 от  ЗЗДискр. 

За да  осигури ефективна защита от дискриминация, съставът счита за нужно да даде 

на основание чл. 47, т. 4 от ЗЗДискр. задължително предписание на ответната страна „В.“ 

ЕООД, да преустанови дискриминацията по признак „увреждане”, като предприеме 

необходимите действия за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.  

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал.2 от ЗЗДискр. за извършването на дискриминация 

е предвидено административно наказание имуществена санкция в размер от 250 лева до 

2500 лева. Съгласно чл.27, ал.2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид 

тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и 

отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. За 

постигането целите на ЗЗДискр., а именно ефективна защита от дискриминация и равенство 

пред закона, в третирането и възможностите, е необходимо налаганите наказания за прояви 

на дискриминация да са с разубеждаващ и възпиращ ефект /виж чл.15 от Директива 

2000/43/ЕС и чл.17 от Директива 2000/78/ЕО/. 

Макар да взе предвид факта, че това е първо нарушение за ответната страна, според 

настоящият състав обстоятелството, че негов обект са и могат да бъдат неопределен, но 

определяем кръг от засегнати лица (с намалена подвижност), за постигането на целите на 

закона, следва да наложи санкция над минималния размер, а именно 500 /петстотин/ лв.  

Воден от гореизложеното и на основание чл.47, във вр. с чл.64, чл.65 и чл.66 от 

ЗЗДискр.,  настоящият Ад Хок заседателен състав на КЗД 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

I. УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност „В.“ ЕООД, ЕИК ***, 

представлявано от управител Й.В.К., с адрес: гр. Р., ***, е поддържало и продължава да 

поддържа архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до и в 

сградата на А., находящ се на Адрес: гр. Р., ***, което на основание чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. се смята за дискриминация по признак „увреждане“ и представлява нарушение на 

закона.    

 

II. За установената по т. І дискриминация, на основание чл.47, т.3 във вр. с чл.80, ал.2 

от Закон за защита от дискриминация НАЛАГА на „В.“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано 

от управител Й.В.К., с адрес: гр. Р., ***, ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 

/петстотин/ лева, които на  основание чл. 83 от ЗЗДискр., следва да бъдат внесени по сметка 

на Комисията за защита от дискриминация в Б. с банков идентификационен код ***  и IBAN:  

***. 

 



III. На основание чл. 47, т. 4 от ЗЗДискр. ПРЕДПИСВА на ответната страна, в 

едномесечен срок от постановяване на настоящото решение, да предприеме 

необходимите действия за изграждането на достъпна архитектурна среда осигуряваща 

свободен и самостоятелен и независим достъп на лица, включително с ограничена 

подвижност, до и в сградата на А., находящ се на Адрес: гр. Р., ***.  

В едномесечен срок от получаването на настоящото решение в изпълнение на чл. 67, 

ал.2 от ЗЗДискр., „В.“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управител Й.В.К., с адрес: гр. Р., 

***, е длъжно да уведоми писмено Комисията за защита от дискриминация на Република 

България, за предприетите мерки по изпълнение на така даденото му задължително 

предписание.  

Настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

Решение подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването 

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

          

   

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ………………………….. 

                                                                                     Б.Х. 

                                        

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:     ………………………….. 

                                                                                     С.Й. 

 

                                                                                   …………………………... 

                                                                                     З.Д. 

 
 


