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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 162 
 

 

гр. София, 03.02.2021г. 

 

 

         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен  състав, 

определен по реда на чл.48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове:                                                                          

                                                                                                   Председател:  Златина Дукова 

                                                                                                      Докладчик:  Петър Кичашки 

                                                                                                                Член:  Владимира Стоименова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

разгледа в свое закрито заседание докладваната от  Петър Кичашки преписка №162 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за 2020г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №381/07.05.2020г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на доклад с вх. №12-11-

1009/06.03.2020г., изготвен от Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от 

дискриминация, във връзка с чл.40, ал.2 от ЗЗДискр. и във връзка с чл.53 от ЗХУ, в рамките на 

кампания „Достъпна България“ относно изградена и недостъпна архитектурна среда на обект: 

„***“, с адрес: гр. A.. 

Предвид изложените констатирани 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 вр. с чл.4, ал.1 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр. по 

признак „увреждане“ и въз основа на Заповед №37/30.04.2020г. на председателя на КЗД, 

образуваната преписка №162/2020г. е разпределена за разглеждане на AD HOC заседателен 

състав.  

 

На 09.07.2019г., 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 

№24/20.03.2018г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България“ е 

съставен Констативен протокол с вх. №12-11-2826/25.07.2019г., по описа на КЗД, за обект – 

„***“, находящ се на адрес: гр. A.. 

Поради това доц. Джумалиева 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.7 и т.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, председателят на КЗД 

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, 
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предложение последно по признак „увреждане“ във вр. с §1, т.7 и т.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. 

 

Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., хода на което по случая е 

изискана информация и становище от „***“ АД.  

 

В писмено становище вх. №50-00-321/27.07.2020г. от *** се сочи, че на основание Договор 

за наем №160402017/29.02.2016г. „*** ***“ АД /ново наименование „***“ АД/ е наемател на 

банков офис, разпологен на партерния етаж на масивна четириетажна сграда находяща в гр. A.. 

С договор за преобразуване чрез вливане от 14.11.2019г. между „***“ ЕАД и „***“ АД 

правата и задълженията на „***“ АД са преминали в полза на „***“ ЕАД. Сочи се, че това се 

отнася в частност и за горепосочения договор за наем. 

В становището се посочва, че считано от 15.06.2020г. офисът на *** в гр. A. е закрит, 

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

страна заявяват, че част от посочените основания за извършване на проверка и съставяне на 

констативен протокол за установено нарушение от 25.07.2019г. на КЗД, а именно §6 от ПРЗ на 

ЗИХУ, са приложими за обществени сгради и съоръжения – държавна и общинска собственост, в 

чиито обхват не попада Обектът, предмет на настоящата проверка. Сочи се, че съгласно Наредба 

№4/01.07.2009г. обследването на достъпност на съществуващи строежи се извършва като част от 

общото обследване на строежите и в съответствие със сроковете за съставяне на техническите 

паспорти на строежите, определени с §2 от Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на 

строежите, а посоченият с този параграф срок е до 2022г. 

Категорично заявяват, че *** винаги се стреми да отговори на изискванията на 

европейското и националното законодателство във всички сфери, вкл. и в областта на защитата 

от дискриминация и за интеграцията на хората с увреждания. Сочи се, че като 

общественозначима организация, стремежът на Банката е да осигури равна възможност за всички 

граждани да ползват офисите и услугите й. Посочват, че в тази връзка *** преди три години е 

стартирала цялостен процес по преглед и анализ на достъпността на своите офиси и от тогава 

работят приоритетно и активно за осигуряване на достъпна среда до всички банкови офиси, като 

са изготвени стратегия и график за офисите им в гр. С. и странта. 

Предвид обстоятелствата от ***, че считано от 15.06.2020г. офисът на Банката в гр. A. е 

закрит, молят 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, КЗД да прекрати производството по преписка №162/2020г. 

 

С оглед гореизложеното и въз основа на представените в хода на проучването писмени 

доказателства, заседаващият състав установи, че действително офисът на „***“, находящ се на 

адрес: гр. A., считано от 15.06.2020г. е закрит. Договор за наем №16040201700/29.02.2016г. е 

прекратен, като от ответната страна в качеството им на наематели на обекта писмено са 

уведомили наемодателите, за което са отправили 6-месечно писмено предизвестие за 

едностранно прекратяване действието на договора. Фактът, че офисът на Банката, находящ се на 

адрес: гр. A. е закрит, се потвърждава и от предоставените от ответната страна уведомления 

№600 и №601 в клоновата мрежа в сила от 15.06.2020г. 

 

С оглед гореизложеното, AD HOC заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация,  

 

Р Е Ш И: 

 

І. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.159, т.4 от АПК, във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр., 

производството по преписка №162/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на доклад с 
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вх. №12-11-1009/06.03.2020г. изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева.  

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

                                                                                                          Златина Дукова 

 

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

Петър Кичашки 

 

 

ЧЛЕН:………………………………….…                 

Владимира Стоименова 

 


