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                                                         Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                             № 44 

 

                                                         гр. С. , 15.01.2021г. 

 

               КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad Hoc заседателен състав, 

определен с Разпореждане № 905/13.08.2019г. на Председателя на Комисия за защита от 

дискриминация /КЗД, Комисията/, на свое заседание в състав: 

 

                                                                                                 Председател: Наско Атанасов 

                                                                                                 Докладчик: Орлин Колев 

                                                                                                 Членове: Петър Кичашки 

 

 

                разгледа докладваната от преписка № 413 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2019 г., и за да се произнесе взе предвид следното:  

 

               Производството по преписка № 413/2019г. е образувано въз основа на Решение, 

взето с Протокол № 11 от заседание на Комисията за защита от дискриминация от 

17.07.2019г. по повод доклад с вх. № 12-11-2650/16.07.2019 г. по описа на КЗД, изготвен от 

доц. д-р А. Д. - председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от  ЗЗДискр. и във връзка с 

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

относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: О.  - АД клон Б. 

, находящ се на адрес: пл. ***. 

               На основание Заповед № 12 -11-3571/07.10.2020г., подписана от председателя на 

Комисията за защита от дискриминация-Ана Джумалиева, Петър Кичашки замества Сабрие 

Сапунджиева като докладчик на състава в проведеното последно открито заседание по 

преписката.   

              Преписката е образувана с Разпореждане № 905/13.08.2019г. на Председателя на 

КЗД и с оглед констатираните обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно третиране 

чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по 

смисъла на §1, т.7 и т. 8 от ДР на ЗЗДискр. във връзка с чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. 

по признак „увреждане”, е разпределена за разглеждане от Ad hoc състав.  
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                 Докладът за самосезиране отговаря на изискванията на чл.7, ал.2 от Правилата за 

производството пред Комисията за защита от дискриминация и съставлява годно основание 

за образуване на производството. 

             Надлежни страни по преписката са: 

             1. Доц. д-р А. Д. председател на Комисия за защита от дискриминация, страна в 

производството по чл. 7 от ППКЗД във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр., с адрес: гр. С.  , бул. 

*** - подател на доклад за самосезиране; 

              2. „О. “ АД със седалище и адрес на управление: град С.  бул.***, представлява от 

К. Д. М. - изпълнителен директор и Т. М., директор на дирекция „А. и д.“ - ответна страна.  

  

             Фактически състав на евентуалното нарушение: В доклада за самосезиране с 

вх.№12-11-2650/16.07.2018г. е посочено, 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 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-

2312/14.09.2018 г. по описа на КЗД за извършена проверка на обект: „О. “ АД клон Б. , 

находящ се на адрес: град Б. , пл. ***. Подателят на доклада доц. д-р А. Д. 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. 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. Към доклада е приложен Констативен протокол с вх.№12-112312/14.00.2018г. 

            Ad hoc състав е провел проучване по реда на чл. 55-59 от ЗЗДискр.  

            В хода на проучването във връзка с доклада е изискано писмено становище от „О. “ 

АД.  

            С вх.№ 50-00-460/04.12.2019г. по описа на КЗД в Комисията е постъпила Молба-

Становище, подписана от двамата представляващи „О. “ АД. 

            В становището се заявява, че „О. “ АД е в процес на подписване на рамково 

споразумение за доставка на оборудване, осигуряващо достъпна среда до офисите за хора с 

увреждания. Информира, че към момента е направена консултация с фирма и е планирана 

доставката на платформа със завой 90 градуса на страничното стълбище. Предвид 

изложеното отправя молба да не се насрочва дата за разглеждане на преписката в открито 

заседание от Комисията като  предостави шест месечен срок с оглед намирането на решение 

с оглед осигуряването на достъпна сред за хората с увреждания до офиса на банката на 

посочения адрес. Моли Комисията да вземе предвид обстоятелството, че за да се постави 

съоръжение е необходимо и  одобрение от община Б. . 

              След приключване на предварителното проучване, съставът е разгледал преписката 

в открито заседание с призоваване на страните, които са били уведомени, че проучването по 

преписката е приключило и съответно им е дадена възможност да се запознаят със 

събраните материали по реда на чл.59, ал.3 от ЗЗДискр.  
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           Редовно уведомена, доц. д-р А. Д. – подател на доклада за самосезиране - не се явява, 

не се представлява, „О. “ АД, представлявана от К. Д. М. - изпълнителен директор и Т. М.  - 

директор на дирекция „А. и д. “, редовно уведомена, се представлява от упълномощен 

представител – юрисконсулт Д. А. с представено пълномощно по преписката. В първото 

заседание, съставът е предложил на страните съгласно чл. 62, ал.2 от ЗЗДискр.  да започнат 

помирителна процедура с оглед постигане на споразумение помежду си. Присъстващата 

страна в лицето на упълномощения представител – юрисконсулт Д. А. е изявил желание за 

водене на помирителна процедура с подателя на доклада за самосезиране. С оглед на това 

негово изявление, съставът е отложил разглеждането на преписката за друга дата, като е дал 

възможност на страните за започване на преговори и в случай, че постигнат  споразумение 

помежду си, да го представя в Комисията.  

                На 18.11.2020 г. с вх. №50-00-458 по описа на Комисията е постъпил проект на 

Споразумение по чл. 62 от ЗЗДискр. по преписката, относно осигуряването на достъпна 

архитектурна среда на обект: офис на „О. “ АД, находящ се в град Б. , ул.***.                     

               На 19.11.2020г. между страните в производството е подписано писменото 

споразумението, в което те заявяват, че са се споразумяват за следното:   

               Чл. 1. (1). „О. " АД се задължава да осигури достъпна архитектурна среда на хора с 

увреждания до обекта, предмет на производството по преписка №413/2019 г., а именно: 

офис, находящ се в гр. Б. , пл. ***. 

                         (2). Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена чрез поставянето на 

платформа на страничния вход на банковия офис. 

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

настоящото споразумение, е 4 (четири) месеца, считано от подписване на настоящото 

споразумение. 

                 Чл. 3. След привеждане от страна на „О. " АД на архитектурната среда на обекта, 

посочен в чл. 1, ал. 1, в съответствие с изискванията за достъпност, Банката следва да покани 

самосезиралата се страна 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 № 413/ 2019 г. да бъде прекратено. 

                 Ad Hoc заседателен състав на КЗД,  след като се запозна с текста на постъпилото 

Споразумение намира, че то е основано на принципа на равно третиране, не противоречи на 

закона и морала, подписано е от редовно упълномощени представители на двете страни в 

производството, поради което и на основание чл.62, ал.2 от Закона за защита от 

дискриминация                                                                  

                                                                                                                                        

                                                                     Р  Е  Ш  И :    
                         

           ОДОБРЯВА на основание чл.62, ал.2 от ЗЗДискр. сключеното между доц. д-р А. Д., 

председател на Комисия за защита от дискриминация, страна в производството по чл. 7 от 

ППКЗД във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр., представлявана от В. Г.– юрисконсулт в 

Комисията за защита от дискриминация, упълномощен съгласно пълномощно №***. от 

Председателя на комисията от една страна  и „О. " АД, с ЕИК***, със седалище и адрес на 

управление: гр. С. , бул.***, представлявано от С. Г. - Изпълнителен директор и Т. М.  - 

Директор на дирекция „А. и д. ", упълномощени съгласно пълномощно № *** и №***, том 

*, № * на нотариус В. К., в качеството  на – ответник от друга страна,  споразумение със 

следния текст: 
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           Чл. 1. (1). „О. " АД се задължава да осигури достъпна архитектурна среда на хора с 

увреждания до обекта, предмет на производството по преписка №413/2019 г., а именно: 

офис, находящ се в гр. Б. , пл. ***7. 

            (2). Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена чрез поставянето на 

платформа на страничния вход на банковия офис. 

          Чл. 2. Срокът, в който „О. " АД следва да изпълни задължението по чл. 1 от настоящото 

споразумение, е 4 (четири) месеца, считано от подписване на настоящото споразумение. 

           Чл. 3. След привеждане от страна на „О. " АД на архитектурната среда на обекта, 

посочен в чл. 1, ал. 1, в съответствие с изискванията за достъпност, Банката следва да покани 

самосезиралата се страна 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 № 413/ 2019 г. да бъде прекратено. 

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

страните.  

             ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 62, ал.2 от ЗЗДискр. производството по преписка  

№ 413/2019г. поради постигнато споразумение между страните.  

             На основание чл. 62, ал.4 от ЗЗДискр. одобреното от комисията споразумение 

подлежи на принудително изпълнение, като Комисията за защита от дискриминация 

упражнява контрол за спазване на споразумението.  

             Решението да се изпрати на страните в производството.  

             Решението може да бъде обжалвано от всяка една от страните, чрез Комисията за 

защита от дискриминация, по реда на АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

получаването му.     

           

 

 

                                                                                               Председател:………………..  

                                                                                                                     Наско Атанасов 

 

                                                                                                 Докладчик:………………….  

                                                                                                                    Орлин Колев 

 

                                                                                                 Членове:……………………..  

                                                                                                                 Петър Кичашки 

 


