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РЕШЕНИЕ 

№ 584 

гр. София, 23.06.2021г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.С. 

                                                               ДОКЛАДЧИК: З.Д.  

                                                                                               ЧЛЕН: П.К. 

на свое открито заседание разгледа докладваната от В.С. преписка № 286 по описа на 

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

Производството по преписка № 286/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

505/11.05.2020 г., на председателя на Комисията за защита от дискриминация, по доклад с 

вх. № 12-11-1232/09.03.2020 г., по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. – председател на 

КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ и във вр. с 

чл. 53 от Закона за хората с увреждания, в рамките на кампания „Достъпна България“, 

относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: Б. ***, находящ 

се на адрес: гр. К., ***. 

         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, във вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр., по признак „увреждане", образуваната преписка № 286/2020 г. е разпределена за 

разглеждане на Аd 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 чл. 30, ал. 6 от ППКЗД, във връзка с чл. 50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. „Б.“ ЕАД, ЕИК ***, представлявано от Главен изпълнителен директор Д.С.Д., с 

адрес: гр. С., *** - в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ 

         Доклад с вх. № 12-11-1232/09.03.2020 г., по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А.Д. – 

председател на КЗД, 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 поддържана недостъпна архитектурна среда, е съставен въз основа на 

Констативен протокол с вх. № 12-11-2626/18.07.2019 г., по описа на КЗД, за обект: Б. ***, 

находящ се на адрес: гр. К., ***. Изложени са констатирани обстоятелства за осъществено 

по-неблагоприятно третиране чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна 
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за хора с увреждания по см. на § 1, т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр., във вр. с чл. 4, ал. 1, във вр. с 

чл. 5 от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

Приложен е Констативен протокол с вх. № 12-11-1542/03.05.2019 г., по описа на КЗД.  

На 23.04.2019 г., е извършена проверка на обект: Б. ***, находящ се на адрес: гр. К., 

***, видно от съставения Констативен протокол с вх. № 12-11-1542/03.05.2019 г., 

регионалният представител на КЗД е констатирал следното: „Обектът се състои от 

няколко помещения и се намира на първия етаж. На входа има няколко стъпала, които 

представляват пречка за хора в неравностойно положение. Вътре настилката е равна.“, 

приложен е 1 брой снимков материал. 

От представените по преписката доказателства, действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка, обследваният обект, не е достъпен за хора с 

увреждания. 

 Проведено е проучване по реда на чл. 55 – чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на което с изх. 

писмо № 16-20-920/06.07.2020 г., е изискано от главния Изпълнителен директор на „Б.“ 

ЕАД, становище относно твърденията, изложени в доклада на председателя на КЗД - доц. д-

р А.Д..  

Постъпило е становище с вх. № 16-20-1003/16.07.2020 г., по електронната поща на 

Комисията, в което ответната страна е посочила, че за да бъде изградена достъпна 

архитектурна среда, следвало да се вземе решение на общото събрание на съсобствениците 

на сградата. Сочат, че за да се предприемат законосъобразни действия, във връзка с 

изграждането на рампа за П. гр. К., ***, следвало да се отчетат изискванията на множество 

нормативни актове и да се спазят редица процедури - архитектурен проект, разрешително 

за строеж и др. Считат, че предвид височината на стълбището и нормативните изисквания, 

закупуването, монтажът и експлоатацията на алуминиева рампа на този обект са 

несъобразни и неприложими поради голямата денивелация, която би породила 

допълнителни затруднения за хора с увреждания-потребители на предоставяните от „Б.“ 

ЕАД услуги. Сочи, че лицата в неравностойно положение могат да бъдат обслужвани по 

телефона, а при посещение на пощенските станции, служителите съдействали за 

преодоляване на неудобствата. Сочи още, че бил монтиран на достъпно място звънец и 

посочен телефон на поставения стикер, за да бъдат своевременно и качествено обслужени. 

Твърди, че П. - гр. К. ***, са предприели действия за поетапно създаване и подобряване на 

условията за равен достъп на всички потребители, а идеята за достъпна архитектурна среда 

търпяла развитие чрез конкретно предложение за закупуването на „Устройство за изкачване 

на стълби за инвалидни колички“. Посочва, че проверката била извършена на основание чл. 

40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, във връзка с § 6 от ПЗР на ЗИХУ, като тази 

разпоредба касаела сгради, които са държавна и общинска собственост. Счита, че 

неоснователно бил съставен Констативен протокол, за извършената проверка на обект П. – 

гр. К..  

От горното счита, че извършената проверка е извършена незаконосъобразно, както и 

образуваната въз основа на констатациите от нея преписка № 286/2020 г. и следвало да бъде 

прекратена. 

 Проведено е открито заседание на 20.05.2021 г., на което самосезиралата се страна - 

доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна - „Б." ЕАД, представлявано от Главен изпълнителен директор, редовно 

призована, за тях се явява главен юрисконсулт Г.К. (с пълномощно от заседанието). 

Съставът е прегледал преписката от фактическа и правна страна, след което е обявил, че ще 

се произнесе с решение в законоустановения срок.  

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: 

Съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗДискр. в производството за защита от 

дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, 
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въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, 

ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен. По 

настоящия казус, ответната страна, не е представила доказателства за осигурена достъпна 

архитектурна среда - нито в хода на предварителното проучване, нито в рамките на 

проведеното открито заседание по преписката. 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от Констативния протокол с вх. № 12-11-1542/03.05.2019 г. и становище с вх. № 16-

20-1003/16.07.2020 г., ответната страна не е осигурила достъп до процесния обект, за хора с 

увреждания, в съответствие с нормативните изисквания.  

С оглед липсата на доказателства за осигурена достъпна архитектурна среда, 

отговаряща на нормативните изисквания до обект: „Б.“ ***, находящ се на адрес: гр. К., ***, 

съставът по настоящата преписка счита, че ответната страна не е изпълнила задължението 

си за осигуряване на достъпна архитектурна среда до и в процесния обект. 

Въз основа на гореизложеното се налага изводът за извършено евентуално 

нарушение на ЗЗДискр., от ответната страна по признак „увреждане”, с оглед на което, счита 

за необходимо, да постанови преустановяването му до установяване на положение на равно 

третиране, както и да наложи предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки. 

Предвид липсата на достатъчно доказателства, обуславящи извод за осигурена 

достъпност до процесния обект, съставът счита, че към датата на постановяване на 

настоящото решение, не са предприети мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп за хора 

в неравностойно положение до обект: „Б.“ ***, находящ се на адрес: гр. К., ***. 

От така изложеното се налага изводът, че поради недостатъчност на доказателствата 

за осигуряване на достъпна архитектурна среда, отговаряща на нормативните изисквания до 

и в обект: „Б. ***“, находящ се на адрес: гр. К., ***, ответната страна не 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., въз основа на признак 

„увреждане”, отразено в Констативен протокол с вх. № 12-11-1542/03.05.2019 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80 ЗЗДискр., за извършване на дискриминация се 

предвижда административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 до 2500,00 

лева. Съгласно чл. 27, ал. 2 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 постигане 

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 възпиращ и разубеждаващ ефект (чл. 15 от Директива 2000/43/ЕС и 

чл. 17 от 2000/78/ЕО). 

В рамките на настоящото производство по преписка № 282/2020 г., Комисия за 

защита от дискриминация, установи акт на дискриминация, допуснат от ответната страна 

„Б.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ***, представлявано от 

Главния изпълнителен директор Д.Д., чрез процесуалния представител гл. юрисконсулт 

А.Н.. 

Отчитайки обстоятелството, че обект на така установеното нарушение по преписката 

са и биха могли да бъдат неопределен, но определяем кръг от засегнати лица, за постигането 

на целите на закона, настоящият състав счита, че следва да наложи на ответната страна „Б.“ 

ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ***, имуществена санкция с 

размер - 500,00 (петстотин) лева. 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 47, във вр. с чл. 64, чл. 65, чл. 66, чл. 81 

и чл. 82 ЗЗДискр., вр. с чл. 9 ЗЗДискр., Ad hoc заседателен състав на Комисия за защита от 

дискриминация. 

 

Р  Е  Ш  И: 
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УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност ответната страна „Б.“ 

ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ***, е поддържала и продължава 

да поддържа архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с увреждания до обект: „Б.“ 

***, находящ се на адрес: гр. К., ***, извършвайки по този начин дискриминация по смисъла 

на чл. 5, вр. с чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр., по признак „увреждане” и нарушавайки разпоредбите на 

антидискриминационното законодателство.  

НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3, във вр. с чл. 80, ал. 2 ЗЗДискр., на ответната 

страна „Б.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ***, поради 

установена дискриминация по признак „увреждане”, имуществена санкция в размер на 

500,00 (петстотин) лева, платими, на основание чл. 83 ЗЗДискр., по сметка на Комисия за 

защита от дискриминация в Б., с банков идентификационен код *** и IBAN:***. 

ПРЕДПИСВА, на основание чл. 47, т. 4 ЗЗДискр., на ответната страна „Б.“ ЕАД, ЕИК 

***, със седалище и адрес на управление гр. С., ***, в 3-месечен (тримесечен) срок от 

постановяване на настоящото решение, да предприеме необходимите действия за 

изграждане на достъпна архитектурна среда до обект: „Б.” ***, находящ се на адрес: гр. К., 

***. В 1-месечен (едномесечен) срок от получаване на настоящото решение, в изпълнение 

на чл. 67, ал. 2 ЗЗДискр., ответната страна „Б.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на 

управление гр. С., ***, е длъжна да уведоми писмено Комисия за защита от дискриминация 

за предприетите мерки по изпълнение на така дадените задължителни предписания. 

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:  …………………........... 

                                        В.С.  

 

 

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

         З.Д. 

 

 

                  ……………………….... 

         П.К.                                                            


