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РЕШЕНИЕ 

 
№ 765 

 
гр. София, 18.10. 2021г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  О.К. 

        ДОКЛАДЧИК: С.С.  

                    ЧЛЕНОВЕ: П.К.1 

 

 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от С.С. преписка № 230 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

 Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 717/02.08.2019 г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, издадено по повод доклад 

с вх.№ 12-11-2740 от 16.07.2019 г. изготвен от доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, в 

рамките на кампания „Достъпна България“, относно изградена и недостъпна архитектурна 

среда на обект: „П.“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., *** е образувана преписка под № 

230 по описа за 2019г. 

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, в който съм определена за докладчик. 

Конституирани страни по преписката са:  

                                                           
1 На основание Заповед № 12-11-2183/14.06.2021г. на председателя на КЗД, П.К. замества Н.А. като член на 

състава в настоящото заседание. 
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1. доц. д-р А.Д., със служебен адрес: гр. С., ***- 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.“ ЕООД, представлявано от изпълнителния директор С.Н., със седалище и 

адрес на управление: С. ***,  в качеството на ответна страна; 

В доклада си доц. Д-р А.Д. посочва, че на 11.09.2018г., 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 № 108/31.07.2019г. на Председателя на КЗД, 

е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-2338/17.09.2018 г., по описа на КЗД.  

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

достъпност, извършена на 17.09.2018 г. в присъствието на служител на дружеството, 

регионалният представител на КЗД е констатирал, че за обект: „П.“ ЕООД, офис гр. П., 

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. 

Към доклада са приложени преписи от следните документи: 

1. Констативен протокол с вх.№ 12-11-2338/17.09.2018г. – 3 стр. 

2. Снимков материал – 2 бр.  

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 представляващия „П.“ 

ЕООД С.Н.. 

Становище на ответната страна: 

В отговор на поисканото му в качеството на ответна страна, представляващия „П.“ 

ЕООД заявява следното: 

Обектът, находящ се гр. П., ***, представляващ офис на П. ЕООД, действително е 

нает от дружеството и се използва за осъществяване на дейността му - предоставяне на 

потребителски кредити на физически лица на територията на гр. П.. С констативен 

протокол с вх.№ 12-11- 238 от 17.09.2018г. по описа на КЗД, съставен на 11.09.2018г. от 

Д.П.Н. - представител на КЗД, е извършена проверка на състоянието на архитектурната 

достъпност на посочения обект, която е установила, че пред входа му има едно стъпало, 

което без праг преминава в работното помещение и няма рампа за инвалидни колички. В 

доклад вх. № 12-11-2740 от 16.07.2019г. от доц. д-р А.В.Д. е отразено, че констатираното в 

протокола съдържа данни за осъществено нарушение по смисъла на чл.5, предложение 

последно от Закона за защита от дискриминация във връзка с § 1, т.7 и 8 от ДР на 

ЗЗДискр. Към датата на проверката действително пред офиса нямаше рампа за инвалидни 

колички, но не сме съгласни с твърдението, че липсата й осъществява състава на 

нарушението, визирано в чл.5, предложение последно от Закона за защита от 

дискриминация във връзка с § 1, т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. Според чл.5 ЗЗДискр. 
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изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с 

увреждания до публични места, се счита за дискриминация. Според т.7 и 8 от ДР на 

ЗЗДискр „неблагоприятно третиране" е всеки акт, действие или бездействие, които водят 

до по-малко благоприятно третиране на едно лице, спрямо друго въз основа на признаците 

на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. На базата на тези разпоредби счита, че лицата с увреждания, 

желаещи да се възползват от услугите на П. ЕООД, не са неблагоприятно третирани. 

Съображенията за това са следните: 

Възможните начини за кандидатстване за потребителски кредит от П. са: 

• в офис на компанията; 

• по телефона; 

• в удобно за кредитоискателя място в лична среща с Кредитен експерт. 

Заявка за кандидатстване за потребителски кредит може да бъде направена чрез: 

• обаждане на националния телефон - ***. 

В зависимост от желанието на кредитоискателя, с него ще се свърже Специалист 

телепродажби, за да попълни искане за кредит по телефона или Кредитен експерт за 

уговаряне на лична среща в удобно за кредитоискателя време и място; 

• попълване на on-line форма в сайта на компанията - ***. 

Специалист телепродажби ще се свърже с кредитоискателя, за да попълни искане за 

кредит по телефона. 

Изплащане на одобрената сума се извършва по банкова сметка на клиента или на 

каса на И.. 

Погасяването на месечните вноски може да се извършва в обекти на И., К., по 

банков път, чрез директен дебит от банкова сметка на клиента. 

Подробна информация за начините за кандидатстване за кредит и погасяване на 

задълженията се намира на сайта *** 

В заключение на гореописаното счита, че липсата на рампа за инвалидни колички 

пред офиса на П. ЕООД в гр. П., находящ се на ***, не е била съществена пречка за лица с 

увреждания да се възползват от техните услуги и да кандидатстват за кредит да получат 

такъв, както и да погасяват месечните си вноски при отпуснат кредит. П. е отговорна и 

толерантна институция, която не допуска дискриминиране на лицата по какъвто и да е 

признак. Организирано е поставянето на рампа за инвалиди, чрез която всяко лице със 

затруднена подвижност ще има възможност на достъп до офиса. И преди това техните 

представители винаги са оказвали необходимото съдействие на лица в затруднено 

положение, желаещи да влязат в офиса. 

При необходимост остават на разположение. 

Приложени са следните доказателства: 

1.Ред и условия за отпускане на кредит 

2.Разпечатка от сайта *** с начините за погасяване на задълженията. 

Проведено е открито заседание на 24 юни 2021г., на което самосезиралата се страна- 

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

Ответната страна- „П.“ ЕООД, представлявано от изпълнителния директор С.Н., редовно 

призована, не се явява и не се представлява. 

Съгласно чл. 62 от ЗЗДискр. съставът е указал на страните възможност за водене на 

помирително производство. 

Съставът е прегледал преписката от фактическа и правна страна, след което я е 

обявил за решаване.   
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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 жертва на дискриминация, 

представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице 

дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът наравно третиране не е 

нарушен. По настоящият казус ответната страна не е представила доказателства за 

осигурена достъпна архитектурна среда- нито в хода на предварителното проучване, нито 

рамките на проведеното открито заседание по преписката. 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от Констативен протокол вх.№ 12-11-2338/17.09.2018г.  и становище вх.№ 16-12-

1645/16.12.2019г., както и от проведено открито заседание, 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 среда, отговаряща на 

нормативните изисквания до обект П.“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., ***, съставът 

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 доказателства по преписката 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 : „П.“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., *** . 

От така изложеното се налага изводът, че поради липсата на доказателства за 

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

в обект „П.“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., ***, ответната страна не е отстранила към 

момента на първоначалната проверка допуснатото нарушение по смисъла на чл.5, във вр. с 

чл.4, ал.1 и ал.2 ЗЗДискр. и нарушение на чл.37 ЗЗДискр., въз основа на признак 

„увреждане“, отразено в Констативен протокол  вх.№ 12-11-2338/17.09.2018г. 

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

предвижда административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 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 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 № 230/2018г., Комисия за 

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

„П.“ АД. 

Отчитайки обстоятелствата, 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 
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ответната страна „П.“ АД, имуществена санкция с минимален размер, а именно 250,00 

/двеста и петдесет“ лева. 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 47, 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: 

 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна „П.“ ЕООД, представлявано от изпълнителния 

директор С.Н., със седалище и адрес на управление: С. ***,  е поддържала и продължава да 

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

ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., ***, извършващи 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, вр. с чл.80, ал.2 ЗЗДискр. на ответната страна „П.“ 

ЕООД, представлявано от изпълнителния директор С.Н., със седалище и адрес на 

управление: С.***, поради установена дискриминация по признак „увреждане“ 

имуществена санкция в размер на 250,00 /двеста и петдесет / 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 „П.“ ЕООД, 

представлявано от изпълнителния директор С.Н., със седалище и адрес на управление: С. 

***, в 3-месечен /тримесечен/ срок от постановяване на настоящото решение, да 

предприеме необходимите действия за изграждане на достъпна архитектурна среда до 

обект: „П.“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. П., ***. 

 

В 1-месечен /едномесечен / срок от получаване на настоящото решение, в изпълнение 

на чл.67, ал.2 ЗЗДискр., ответната страна „П.“ ЕООД, представлявано от изпълнителния 

директор С.Н., със седалище и адрес на управление: С. ***, е длъжна да уведоми писмено 

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

                                      О.К.  

               

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

                   С.С. 

 

                 ……………………….... 

             П.К. 

 

 

 


