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РЕШЕНИЕ 
 

№ 670 

 

гр.София, 07.09.2021 г.  

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Баки Хюсеинов   

                    ЧЛЕНОВЕ: София Йовчева   

                                      Наско Атанасов 
 

на свое закрито заседание разгледа преписка № 310 по описа на КЗД за 2020 г. и за да се 

произнесе, взе предвид следното:  
    Производството е образувано въз основа на решение, взето с протокол на 

заседание на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) от 23.04.2020 г., с Разпореждане 

№ 529/12.05.2020г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, въз 

основа на Решение, взето с протокол от заседание на КЗД от 23.04.2020г., по доклад с 

вх.№ 12-11-1399 от 12.03.2020г. изготвен от доц. д-р А. Д. - 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: цифрова телевизия „С. “, находящ се на адрес: гр.***. 

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 от ЗЗДискр. по признак „увреждане“, образуваната преписка №310/2020г. е 

разпределена за разглеждане на АД Хок заседателен състав 

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. 

2. „С.“ ООД, представлявано от Р. С. С. ,  със седалище и адрес на управление: гр. 

***– в качеството на ответна страна. 
I. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-1399/12.03.2020г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. 
Д. - председател на КЗД, е изложено следното: 

На 06.06.2019 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. № 12-11-2435/27.06.2019 г., по описа на 

КЗД, за обект: цифрова телевизия „С. “, находящ се на адрес: гр.***. 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.т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. 
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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. № 12-11-2435/27.06.2019 г. 
III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 
Постъпило е становище от представляващият „С.“ ООД, в което информира, че 

помещението, в което се намира офиса на «Скайнет» ООД, е собственост на «Т. » АД. 
Прилага копие от договор за наем, последен анекс към договора и последна фактура за 
заплащане на наем. Признава, че в близост до входа на провелявания обект - офиса на 
«С.» ООД в гр. Т. , намиращ се на ул.***, действително има 3 (три) броя стъпала, които 
обаче отеляли два различни тротоара. На 50 м. южно от входа на офиса, а именно пред 
сградата, намираща се на ул.***, имало плавен преход, осигуряваща достъп от единия до 
другия тротоар (прилага снимка). 

По преписката е извършено проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр.  

На откритото заседание по преписката, проведено на 27.05.2021 г., на основание 

чл.62, ал.1 от ЗЗДискр. на страните е дадена възможност да водят преговори и да сключат 

споразумение, което да представят в КЗД.  

На 08.07.2021 г. с вх. № 16-20-1274 е депозирана молба от ответната страна „С.“ 

ООД, представлявано от Р. С. С. , Комисията да одобри с решение постигнатото 

споразумение по чл.62 от ЗЗДискр. относно осигуряване на достъпна архитектурна среда 

на обект: цифрова телевизия „С. “, находящ се на адрес: гр. Т. , ул. *** 

Депозираното споразумение от 08.07.2021 г. е сключено между А. Д.- председател 

на Комисията за защита от дискриминация, в качеството й на самосезирала се страна в 

производството пред КЗД по преписка № 310/2020 г., представлявана при сключване на 

настоящото споразумение от А. Б. на длъжност „юрисконсулт“ в дирекция 

„Административно-правно обслужване" на КЗД, от една страна, а от друга – ответната 

страна „С.“ ООД, представлявано от Р. С. С. .  

Комисията след като се запозна с текста на споразумението по преписка № 

310/2020 г. относно архитектурната достъпност на офиса на „С.“ ООД в гр. Т. , намира, че 

споразумението е основано на принципа на равно третиране, не противоречи на закона и 

морала, както и констатираната от регионалния представител на КЗД достъпност на 

процесния обект за лица с увреждания, предвид което и на основание чл.62, ал.2 от Закона 

за защита от дискриминация, AD HOC заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация   

 

                       РЕШИ: 

ОДОБРЯВА  споразумението от 08.07.2019 г., сключено между А. Д., със 

служебен адрес: гр. С., председател на Комисията за защита от дискриминация, в 

качеството й на самосезирала се страна в производството пред Комисия за защита от 

дискриминация, представлявана при сключване на настоящото споразумение от А. Б. на 

длъжност „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване" на КЗД, от 

една страна, а от друга – ответната страна „С.“ ООД, представлявано от Р. С. С. , по 

преписка № 310/2020 г. по описа на Комисия за защита от дискриминация, което е със 

съдържание както следва:   

 

Днес 08.06.2021г.. в гр. София между страните: 
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Комисията за защита от дискриминация, със служебен адрес: гр. С., Комисията за 

защита от дискриминация, в качеството й на самосезирала се страна, представлявана 

при сключване на настоящото споразумение от ю.к.А. Б. съгласно пълномощно №* на 

КЗД, от една страна 

и 

"С.Т"ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК*, със 

седалище и адрес на управление: гр. П., представлявано Р. С. С. , чрез пълномощника П. П. 

М. с нотариално заверено пълномощно № * на нотариус П. Х. с р-н на действие р-н П., в 

качеството му на ответна страна в производството пред Комисия за защита от 

дискриминация 

Страните, като взеха предвид, че: 

а) „С"ООД стопанисва обществена сграда - в гр.Т. ,ул.* 

 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 проверена следната 

обществена сграда в гр.Т. , ул. * -обект на цифрова телевизия „С. ". 

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

съставен Констативен протокол, в който е установено, че няма стъпала до входа. Няма 

достъп за лица с увреждания. 

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

2435/27.06.2021г. от самосезиралата се страна - Комисия за защита от дискриминация, 

чрез доцент д-р А. 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 № №529 от 12.05.2020г. и въз основа на изготвения доклад, за 

обекта, посочен по-горе е образувано производство по преписка № 310/2020г. По така 

образуваната преписка на 19.10.2020 г. е дадена възможност за представяне на писмено 

становище във връзка с изложеното в доклада, като „С."ООД е изпратило становище с 

входящ номер, както следва: 

1. Становище с вх. № 16-20-1684/ 28.10.2020г. 

В становището „С. „ООД представя информация, че обекта е собственост на „Т. "АД 

гр.Т.  и не е налице нарушение на ЗЗДискр. 

В плановете за развитие на „С." ООД е залегнало извършването на необходимите 

действия за привеждането на обекта в съответствие с изискванията за достъпна среда 

на хората с увреждания, там където е обективно възможно и изградената 

инфраструктура позволява това. В тази връзка „С." ООД е предприело необходимите 

мерки, като е с цел осигуряване на достъп до тях; 

ж) Приключена е процедура на по избор на доставчик на съоръжения за осигуряване на 

достъпна среда, чрез вътрешно съгласуване, в срок до 30.06.2021г. 

Се сключи настоящото споразумение относно следното: 

Чл. 1. (1). „С."ООД се задължава да осигури достъпна архитектурна среда на всички 

свои търговски обекти, включително на обектите, които не са предмет на преписките, 

посочени по-горе. 

(2). Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена с доставката и монтажа на 

Съоръжения за осигуряване на достъпна среда в съответствие със законовите 

технически норми съгласно удостоверение на главния архитект на Община Т. . 

Чл. 2. Срокът, в който „С."ООД следва да изпълни задължението по чл. 1 от 

настоящото споразумение, е 30.07.2021г. 

Чл. 3. След привеждане от страна на „С."ООД на архитектурната среда на 

търговските си обекти в съответствие с изискванията за достъпност, следва да покани 
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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 № 310/2020 г. да бъде прекратено. 

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

страните. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка   № 310 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация за 2020 г., образувано въз основа на Доклад за самосезиране с 

вх. № 12-11-1399/12.03.2020 г. 

 

Одобреното от комисията споразумение подлежи на принудително изпълнение, 

като Комисията за защита от дискриминация упражнява контрол за спазване на 

споразумението. 

 

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

     

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................................. 

       Баки Хюсеинов      

 

 

              ЧЛЕНОВЕ: ................................................. 

       София Йовчева 

 

 

                    ................................................. 

                                                                     Наско Атанасов 


