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РЕШЕНИЕ 

 
№ 233 

 
гр. София, 17.02. 2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

 

  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Орлин Колев 

        ДОКЛАДЧИК: Сабрие Сапунджиева  

                             ЧЛЕН: Наско Атанасов 

 

 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от Сабрие Сапунджиева преписка № 221 

по описа на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе 

предвид следното:  

Производството по преписка №221/2019г. е образувано с Разпореждане 

№708/02.08.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е 

образувано производство по доклад с вх. №12-11-2731/16.07.2019г. по описа на КЗД, 

изготвен от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, 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: „ТБД“ АД ФЦ Т , находящ се в гр. Т,  ул. „“ . 

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 №227/2019г. е разпределена за 

разглеждане на AD HOC заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, със служебен адрес: гр. София, 

бул. „Драган Цанков", № 35.- 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. „ТБД“ АД, представлявана от АИА и МЕГ, със седалище и адрес на управление: 

гр.С, в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-2731/16.07.2019г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р Ана 

Джумалиева – председател на КЗД, 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. 
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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.№ 12-11-2411/21.09.2018г. по описа на КЗД, за обект: ТБД“ АД ФЦ Т, 

находящ се в гр. Т, ул. „“  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, ал.1 във вр. с чл.5 

от ЗЗДискр. по признак „увреждане". 

Приложен е Констативен протокол с вх. №12-11-2411/21.09.2018г. по описа на КЗД. 

III. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

Постъпило е становище с вх.№50-00-471/10.12.2019г. от „ТБД“ АД, представлявано 

от ПД и МЕГ, в което уведомява за следното: 

Помещението в град Т, ул. „“  не е собственост на „ТБД“ АД, а се ползвана 

основание действащ договор за наем, сключен на 16.11.2009г. и Анекс №1/01.12.2024г. 

към него с наемодател юридическо  лице. Съгласно чл.8, ал.1, т.8 от Договора за наем 

„Наемателят има право извършва промени, свързани с конструктивни и фасадни решения 

на Имота по повод ползването му за банков офис само чрез изричното писмено съгласие 

на Наемодателя.“ /цитат/. 

Поради горепосочената причина, Банката е избрала техническото решение да бъде 

поставена преместваема конструкция, която е изработена и налична в офиса от средата на 

м. септември 2018г. 

Предвид гореизложеното и незабавно предприетите мерки за привеждане на 

Финансов център Т в съответствие с нормативната уредба, да бъдат взети предвид при 

произнасяне на решение от страна на КЗД. 

Приложени са следните доказателства: 

1.Договор за наем от 16.11.2009г.; 

2.Меморандум от 12.09.2018г. до ръководството относно молба за одобрение на 

разход за закупуване на рампа за достъп на лица с увреждания до офиса на Банката в гр. Т; 

3.Имейл до КЗД-Т за осигурена достъпна среда; 

4.1 брой снимков материал. 

На 24.07.2020г. регионален представител за град Т е посетил обект „ТБД“ АД, гр. Т. 

В Докладна записка вх. № 12-11-2946/27.07.2020г. се сочи следното: 

На посочената по-горе дата РП за град Т на място е разговаряла с г-жа СР- 

управител. Констатирано е, че пред входа на обекта има 3 броя стъпала, които се 

преодоляват с помощта на сгъваема рампа, която при поставянето си плътно приляга към 

тротоара и входа на обекта. Във вътрешността на помещението няма други препятствия, 

които биха затруднили придвижване на хора с увреждания. На видно място, на входа има 

стикер и звънец, който може да бъде използван при нужда от съдействие. Видно от 

предоставеното платежна нареждане, банката разполага и е закупила сгъваема рампа от 

20.09.2020г. На г-жа СР е предоставено копие от протокола за оглед. 

Приложени са четири броя снимков материал, протокол за оглед и платежно 

нареждане за закупена рампа.   

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: 

За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от  представеното становище от ответната страна, както и от Констативен протокол 

за извършена повторна проверка, в съответствие с нормативните изисквания за достъпност, 

ответната страна е осигурила за постоянно ползване от хора с увреждания телескопична 

рампа за безпрепятствен достъп до процесния обект, както и необходимата сигнализация. 

Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение са 

предприети мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания 

до обект: „ТБД“ АД ФЦ Т, находящ се на адрес: гр. Т, ул. „“ . 

С оглед така изнесените факти, настоящият състав намира наличието на достъпна 

архитектурна среда за конкретния обект за безспорно установена.    
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От така изложеното се налага изводът, че с осигуряването на свободен достъп до и в 

обект: „ТБД“ АД ФЦ Т, находящ се на адрес: гр. Т, ул. „“  на лица с двигателни 

увреждания, ответната страна „ТБД“ АД, ЕИК 121884560, представлявано от ПД и МЕГ, 

със седалище и адрес на управление: гр.С, е отстранила допуснатото към момента на 

първоначалната проверка нарушение, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от 

ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., на основата на признак „увреждане”, отразено 

с Констативен протокол с вх. №12-11-2411/21.09.2018г. Налице е реално създадена 

възможност за всички лица, включително и за тези с ограничена подвижност, за достъп до 

процесния обект, а от друга страна - не са налице пречки за реализирането на техните 

законови права. 

 Съставът счита, че към датата на постановяване на настоящото решение са 

предприети мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания 

до обект: „ТБД“ АД ФЦ Т, находящ се на адрес: гр. Т,  ул. „“ . 

С оглед така изнесените факти, настоящият състав намира наличието на достъпна 

архитектурна среда за конкретния обект за безспорно установена.    

От така изложеното се налага изводът, че с осигуряването на свободен достъп до и в 

обект: „ТБД“ АД ФЦ Т, находящ се на адрес: гр. Т, ул. „“  на лица с двигателни 

увреждания, ответната страна „ТБД“ АД, ЕИК 121884560, представлявано от ПД и МЕГ, 

със седалище и адрес на управление: гр.С, е отстранила допуснатото към момента на 

първоначалната проверка нарушение по смисъла на чл. 5, във вр. с чл.4, ал.1 и 2 от 

ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., на основата на признак „увреждане”, отразено 

с Констативен протокол с вх. №12-11-2411/21.09.2018г. Налице е реално създадена 

възможност за всички лица, включително и за тези с ограничена подвижност, за достъп до 

процесния обект, а от друга страна - не са налице пречки за реализирането на техните 

законови права.   

Настоящият състав счита, че на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 АПК във вр. с чл.70, ал.1 

от ЗЗДискр. следва да бъде прекратено производството по преписка №227/2019 г., поради 

отпадане на основанието за водене на производство, с оглед представените доказателства за 

изградена достъпна архитектурна среда до процесния обект. Поради същото основание 

съставът счита, че спрямо ответната страна не е налице основание за налагане на 

предвидените в Закона за защита от дискриминация санкции. 

      Воден от гореизложеното, настоящият 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 

№221/2019 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с оглед 

представените доказателства за изградена достъпна архитектурна среда в процесния обект 

и предвид това не намира основание за налагане на санкция. 

  

AD HOC заседателен състав на КЗД 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна „ТБД“ АД, ЕИК 121884560, представлявано от 

ПД и МЕГ, със седалище и адрес на управление: гр.С, е осигурила наличие на архитектурна 

среда, предоставяща достъпа на лица, включително с увреждания, до и в обект магазин 

„ТБД“ АД ФЦ Т, находящ се в гр. Т, ул. „“ . 

 

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

производството по преписка № 221/2019 г. по описа на КЗД, образувано въз основа на 

доклад за самосезиране с вх.№ 12-11-2731/16.07.2019 г., изготвен от доц. д-р Ана 

Джумалиева – председател на КЗД. 

  

 

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

                                      Орлин Колев  

               

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

                   Сабрие Сапунджиева 

 

                 ……………………….... 

             Наско Атанасов 

 

 


