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РЕШЕНИЕ 

 
№ 73 

 
гр. София, 22.01.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. С. 

        ДОКЛАДЧИК: Н. А.  

                    ЧЛЕНОВЕ: О. К. 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от Н. А. преписка № 460 по описа на 

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

Производството по преписка №460/2019г. е образувано с Разпореждане 

№952/16.08.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е 

образувано производство по доклад с вх. №12-11-1753/13.05.2019г. по описа на КЗД, изготвен 

от доц. д-р А. Д. – п.на К., във връзка с чл.40, ал.2 от Закона за защита от дискриминация 

/ЗЗДискр./ и във вр. с чл.53 от Закон за хората с увреждания, в рамките на кампания „Достъпна 

България“ относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: „С. Ж. Е., находящ 

се в гр. А******,  ул. „И****“ №*. 

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 №460/2019г. е разпределена за разглеждане на AD HOC 

заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. д-р А. Д. – п.на К, със служебен адрес: гр. С., бул. „Д. Ц.", №**.- 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. „Е“ АД, гр. В., представлявано от директора Ж. С. С., със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, бул. „В. В.“ № **, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-1753/13.05.2019г. по описа на КЗД, изготвен от д-р А. Д. – п.на 

К, 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 № 108/31.07.2019г. на 

Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" относно изградена и 

недостъпна архитектурна среда, е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-

3335/20.12.2018г. по описа на КЗД, за обект: „С. Ж. Е.“, гр. В*****, находящ се в гр. А******, 

ул. „И******“ №* и са 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, ал1 във вр. с чл.5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

Приложен е Констативен протокол с вх. №12-11-3335/20.12.2018г. по описа на КЗД. 

III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 
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1. Постъпило е становище с вх.№50-00-520/27.12.2019г. от „Е.“ АД, гр. В*******, 

представлявано от директора Ж. С. С., в което уведомява за следното: 

В обектът, предмет на извършената проверка е осигурена мобилна рампа за 

преодоляване на стълби от трудно подвижни хора ползващи колички, както и за детски 

колички. Същите са на разположение за използване от клиенти и посетители на банковия офис. 

В допълнение се сочи, че служителите на място са на разположение за съдействие при тяхното 

използване. 

Приложени са 2 броя снимки на обекта. 

На 25.05.2020г. е извършена повторна проверка от регионален представител в гр. 

П*****, който в Докладна записка вх.№ 12-11-1878/01.06.2020г. е констатирал, че обектът не 

работи. 

В тази връзка до ответната страна е изпратено писмо с изх.№50-00-470/10.12.2020г. с 

искане за предоставяне на следната информация: 

-Функционира ли или е закрит банковият офис, обект на проверката от КЗД; 

-В случай, че функционира, следва да бъдат предоставени релевантни доказателства, 

включително снимков материал, за това дали в него има осигурена достъпна архитектурна 

среда за хора с увреждания.     

С вх.№ 50-00-471/29.12.2020г. „Б. Д.“ АД предоставя следната информация: 

На основание Договор за наем №16040201700/29.02.2016г., вписан в СВ като акт № 132, 

том 2, вх. рег.№ 4428 от 07.10.2016г. „С.е Ж. Е.“ АД /ново наименование „Е******“ АД/ е 

бивш наемател на банков офис, разположен на партерния етаж на масивна четириетажна 

сграда, находяща се в гр. А., ул. „И.“ №2. 

С Договор за преобразуване чрез вливане от 14.11.2019г. между „Б. Д.“ АД и „Е.“ АД, 

правата и задълженията на „Е.“ АД са преминали в полза на „Б. Д“ АД. Това се отнася в 

частност и за горепосочения договор за наем. 

Считано от 15.06.2020г. офисът на Б. Д. в гр. А******, ул. „И******“ №* е закрит, 

поради което липсва правен интерес от по-нататъшни действия по преписката. 

В тази връзка горепосоченият договор за наем от 29.02.2016г. е бил прекратен с 

уведомително писмо изх.№ 9F-20118 от 09.04.2020г. Предвид обстоятелството, че считано от 

15.06.2020г. офисът на „Б. Д.“, находящ се в гр. А******, ул. „И******“ №* е закрит, моли на 

основание чл.70, ал.1 от ЗЗДискр във вр. с чл.56, ал.2, чл.30, ал.2 и чл.27, ал.2, т.5 от АПК 

производството по преписка № 460/2019г. да бъде прекратено. 

Приложени са следните доказателства: 

1.Договор за наем № 16040201700/29.02.2016г.; 

2.Уведомления за промяна №600 и №601 в клоновата мрежа в сила от 15.06.2020г.; 

3.Уведомително писмо за прекратяване на договора за наем. 

При така установената фактическа обстановка, настоящият състав приема следното:      

Съгласно чл.27, ал.2 от АПК преценката за допустимост на искането е абсолютно 

процесуално задължение за административния орган във всеки един момент от 

производството. В тази връзка, ако дори и в началото на проучването по чл.56 от ЗЗДискр., с 

оглед представените от жалбоподателя доказателства, се установи недопустимост, съставът  

не следва да се произнася по същество. 

Настоящият състав след като се запозна с изложените в доклада твърдения, с оглед на 

уредените в разпоредбата на чл. 47 от ЗЗДискр. правомощия на Комисията за защита от 

дискриминация, съобразявайки основните принципи на административното производство 

/чл.4, ал.1 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр./ по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс, субсидиарно приложим за неуредените в Закона за защита от дискриминация въпроси,  

намира за недопустимо за разглеждане в производство пред Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Глава Четвърта, Раздел І от ЗЗДискр. доклада за самосезиране на 

Ана Джумалиева-председател на КЗД, поради следните съображения: 

В доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1753/14.05.2019г. д-р А. Д. – п.на К на база 

констативен протокол вх.№ 12-11-3335/20.12.2018г. е установила, че пред офиса на Банката 

има едно стъпало и няма изградена рампа, което се явява пречка за достъп на хора с 

увреждания до офиса на Б.  
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Съставът прие, че по същество докладът за самосезиране е във връзка с изградена и 

недостъпна архитектурна среда на обект: „С. Ж. Е.“ /Е“, гр. А******, ул. „И*****“ № *. Тъй 

като в хода на производството се установи, че след вливането между „Б. Д.“ АД и „Е.“ АД 

правата и задълженията на „Е.“ АД са преминали в полза на „Б Д“ АД, същата не използва 

помещението за банков клон, то по същество Б не развива дейност на този адрес и в този имот. 

С оглед на това Б. не може да бъде страна в производството, тъй като е отпаднало основанието 

за продължаване на производството пред КЗД, поради липсата на правен интерес и на 

основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК същото следва да се прекрати.  

Воден от гореизложените обстоятелства, като съобрази разпоредбите на чл.4 от АПК 

във връзка с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. от една страна и правомощията, уредени от законодателя 

в чл.47 от ЗЗДискр. от друга,  с оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2, 

предложение първо от ППКЗД във вр. с чл. 52 от ЗЗДискр., настоящият състав 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № 460/2019г., образувана по 

доклад с вх. № 12-11-1753/14.05.2019 г. по описа на КЗД, изготвен д-р А. Д. – п.на К, във връзка 

с чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. и във вр. с чл.53 от ЗХУ, в рамките на кампания „Достъпна България“ 

относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: „Е.“ АД, находящ се на адрес: 

гр. А*****, ул. „И******“ № 2.           

 

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по същество доклад с вх. № 12-11-1753/14.05.2019г. 

по описа на КЗД, изготвен от д-р А. Д. – п.на К, във връзка с чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. и във вр. 

с чл.53 от ЗХУ, в рамките на кампания „Достъпна България“ относно изградена и недостъпна 

архитектурна среда на обект: „Експресбанк“ АД, находящ се на адрес: гр. А******, ул. 

„И******“ №2. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните в производството. 

 

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

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                      С. С. 

               

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

                   Н. А. 

 

                 ……………………….... 

             О. К. 

 

 


