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                                                          Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  

                                                                  № 229 

                                               гр. София,16.02.2021 г.  

   

                   КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА    

БЪЛГАРИЯ, Ad Hoc състав, в състав: 

 

                                                                                Председател: Наско Атанасов  

                                                                                    Докладчик: Петър Кичашки  

                                                                                                         Сабрие Сапунджиева  

 

               Производството по преписка № 415 /2019 г. е образувано въз основа на Решение, 

взето с Протокол от заседание на Комисия за защита от дискриминация № 11/17.07.2019 

г. по повод доклад с вх. № 12-11-2652/16.07.2019 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-

р Ана Джумалиева 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 недостъпна архитектурна среда на обект: Офис на ТБ  ЕАД в град Б, 

находящ се на адрес: гр. Б. 

            Преписката е образувана с Разпореждане № 907/13.08.2019г. на Председателя на 

КЗД и с оглед констатираните обстоятелства за осъществено по-неблагоприятно 

третиране чрез изграждане и поддържане на 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. Докладът 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 в производството са: 1. Доц. д-р Ана Джумалиева, 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. София 1125, бул. „Драган Цанков“ № 35. 2. 

„ТБ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град С, чрез пълномощника СПК – 

ответна страна. 

       В доклада за самосезиране с вх. №. 12-11-2652/16.07.2019 г. 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 / ЗИХУ/ 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.№ 12-11-2314/14.09.2018 г. по описа на КЗД за 

извършена проверка на обект: Офис на Т в Б. Счита се, че отразеното в констативния 

протокол съдържа данни за осъществено нарушение по смисъла на чл.5, предложение 
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последно от ЗЗДискр. във връзка с параграф 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 се 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. №  12-11-

2314/14.09.2018г.  

             Проведено е проучване по реда на чл. 55-59 от ЗЗДискр.  

            В хода на проучването е изискано и съответно получено писмено становище от 

„ТБ“ ЕАД. В становището се заявява, че търговският обект на дружеството е снабден с 

телескопична мобилна рампа, като на витрината са поставени стикер и звънец, в случай 

на необходимост от съдействие на хора с увреждания. В подкрепа на заявеното, 

представя снимков материал на търговския обект. Поради това, моли КЗД след като 

установи посоченото в писменото становище на място, да прекрати производството по 

преписката, поради осигурената достъпна архитектурна среда до търговския обект на 

оператора. 

        С Указания с изх. № 12-11-4760/ 10.12.2019г., докладчикът е указал на регионалния 

представител да извърши повторна проверка на обекта като установи дали обекта 

наистина е снабден с телескопична мобилна рампа и дали има поставен стикер и звънец 

за сигнализация в случай на необходимост от съдействие за хора с увреждания. 

        Съгласно представен Констативен Протокол за извършена проверка в рамката на 

кампания „Достъпна България“ с вх.№12-11-4888/18.12.2019г. обекта е снабден с 

телескопична рампа, предназначена осигуряване на достъп на хора с увреждания. Към 

протокола са приложени 4 бр. снимки.       

           Наличието на правен интерес по смисъла на чл.27, ал.2, т.5 от АПК е задължителна 

предпоставка за разглеждането на преписката. Същия следва да е налице през цялото 

време на производството, ето защо дори в хода на предварителното проучване, ако бъде 

установена липсата на правен интерес, това е основание за прекратяването на 

производството. 

 Воден от гореизложеното, разглеждащият състав счита, че следва на основание 

чл.27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. да прекрати производството по 

преписка № 415/2019 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с 

оглед представените доказателства за наличие на изградена достъпна архитектурна среда 

в процесния обект. AD HOC заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация                                                                                 

                                                                      Р  Е  Ш  И  

           ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от 

ЗЗДискр., производството по преписка № 415/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз 

основа на доклад с вх. № 12-11-2652/16.07.2019 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р 

Ана Джумалиева председател на КЗД. 
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          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ доклад с вх. № 12-11-2652/16.07.2019 г. по описа 

на КЗД, изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева. 

         Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката. 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните 

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

 

 

                                                                      Председател: ……………………...... 

                                                                                               Наско Атанасов 

 

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

                               Петър Кичашки       

 

                                                                                        ………………………..... 

                                                                                            Сабрие Сапунджиева 

 


