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РЕШЕНИЕ 

№ 107 

гр. София, 27.01.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ,  ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Дукова 

                                                                      ДОКЛАДЧИК: Наско АтанасовI 

                                                                                       ЧЛЕН: Петър Кичашки 

разгледа докладваната от Наско Атанасов преписка № 125 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 125/2020 г. е образувано с Разпореждане №  

343/07.05.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по 

доклад с вх. № 12-11-1376/12.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д.– 

председател на КЗД, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 

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

„Достъпна България“ относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда на 

обект: Аптека „М. “, находящ се на адрес: гр. М. , 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 № 125/2020 г. е разпределена за 

разглеждане на  ad hoc заседателен състав. 

I. Надлежни страни по преписката са: 

1. доц. д-р А. Д.- председател на КЗД, със служебен адрес: гр. С., в качеството на 

страна в производството по чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. „Л.Ф.” ЕООД, ЕИК *, представлявано от управителя В. С. М., със седалище и 

адрес на управление гр. В., в качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

                                            
I На основание Заповед № 12-11-4444 от 24.11.2020 г., подписана от Ана Джумалиева – председател на 

Комисията за защита от дискриминация, Наско Атанасов замества Владимира Стоименова като докладчик 

на състава по пр. 125/2020 г. в открито заседание на 24.11.2020 г., в което преписката е обявена за решаване. 
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          Доклад с вх. № 12-11-1376/12.03.2020 г. по описа на КЗД, изготвен от доц. д-р А. Д.– 

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. със Заповед № 

24/20.03.2018 г. на председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" 

относно изградена и поддържана недостъпна архитектурна среда, е съставен въз основа на 

Констативен протокол с вх. № 12-11-3490/30.09.2019 г. по описа на КЗД, за обект Аптека 

„М. “, находящ се на адрес: гр. М. , ул. *. Изложени са констатирани обстоятелства за 

осъществено по-неблагоприятно третиране чрез изградена и поддържана архитектурна 

среда, недостъпна за хора с увреждания по см. на §1, 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. № 12-11-3490/30.09.2019 г. по описа на КЗД.          

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

          С писмо с изх. № 16-20-930/07.07.2020 г. по описа на КЗД ответната страна е 

уведомена за образуваната преписка. Указано й е в седем дневен срок от получаване на 

съобщението да представи писмено становище по изложените в доклада констатации, 

подкрепено от съответните доказателства. На ответното дружество е указано, че на 

основание чл. 9 от ЗЗДискр., след като страната, която твърди, че е жертва на 

дискриминация, представи факти, от които може да се направи извод, че е налице 

дискриминация, то тогава ответната страна в производството следва да докаже, че правото 

на равно третиране не е нарушено. 

         Видно от получена в деловодството на КЗД обратна разписка,  съобщението е 

връчено на „Л.Ф.” ЕООД, ЕИК * на 09.07.2020 г. на обявения в Търговския регистър адрес 

на управление гр. В.  9009, *. В предоставения срок не е постъпил отговор от ответната 

страна. 

         Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, 

след което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание. 

         След връчване на уведомлението за призоваване на ответната страна в деловодството 

на КЗД е постъпило становище с вх. № 16-20-1896/23.11.2020 г. от „Л.Ф.” ЕООД чрез 

управителя В. М., с което по преписката се представят нови доказателства.  

         Ответната страна сочи, че помещенията, използвани за аптека с адрес: гр. М. , 

напълно отговарят на изискванията на Приложение № 8 към чл. 12, ал. 3 на Наредба № 

28/09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и 

номенклатурата на лекарствените продукти. Твърди се, че по отношение на тези 

помещения са спазени строителните изисквания, които осигуряват условия за достъп на 

хора с увреждания. 

        Сочи се, че съгласно Хигиенно заключение № ХГЗ-КД-02-03-04/13.07.2015 г. на 

Регионална здравна инспекция - М., помещенията на посочения адрес отговарят на 

изискванията за аптека за лекарствени продукти, съгласно Наредба № 28/09.12.2008 г. за 

устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на 

лекарствените продукти и на всички изисквания за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Разпоредбата на чл. 

10, ал. 2 от цитираната Наредба въвежда задължение за осигуряване съответните условия 

за достъп до помещенията, в които е открита аптеката, и за хора с увреждания. 

        Ответната страна заявява, че, видно от цитираното Заключение, контролните органи, 

на които Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е възложил 

упражняването на цялостен контрол върху помещенията, съоръженията, условията за 

съхранение и търговия с лекарствени продукти (чл. 268, ал. 2 ЗЛПХМ), категорично са 

установили, че помещенията на аптеката отговарят на всички законови изисквания, 

включително и на изискванията за предоставяне на достъпност на хора с увреждания. 
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           Сочи се, че „Л.Ф." ЕООД е наемател на помещенията, в които е разположена 

стопанисваната от дружеството аптека на адрес гр. М. и няма право да предприема каквито 

и да било архитектурни изменения на имота без писмено съгласие на наемодателя. 

           Ответната страна заявява, че аптеката раполага с два входа. Твърди, че на единия 

вход има ясно обозначение, че има втори вход, който е обособен за хора с увреждания с 

преместваема рампа. Поради невъзможност да се осигури достъп за хора с увреждания 

през двата входа и на основание чл. 41 от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда 

за населението, включително за хората с увреждания, издадена от МРРБ, е обособен 

вторият вход за хора с увреждания, за да може да им се осигури безпрепятствен достъп до 

аптеката. Позовава се на чл. 41 от Наредбата, съгласно който "Когато няма техническа 

възможност да бъдат спазени изискванията за достъпност по отношение на главния 

вход в съществуваща сграда, се осигурява друг подходящ начин за устройване и ясно 

означен и достъпен вход в сградата.". Заявява, че в конкретния случай няма техническа 

възможност за осигуряване на достъп за хора с увреждания през първия вход, за това на 

него е поставена указателна табела, че има осигурен достъп през втори вход. 

             Ответната страна посочва, че е поставена преместваема рампа за осигуряване на 

достъп до аптеката на хора с увреждания, предвид факта, че площта пред обекта е 

общинска собственост, а тротоарът пред аптека представлява тясно пътно съоръжение. 

Сочи се, че, ако бъде изградена постоянна рампа, тя би възпрепятствала използването на 

тротоарната площ, както и, че по всяка вероятност Община М.  не би дала съгласие за 

изграждане на подобно съоръжение, след като може да бъде реализиран вариантът с 

преместваемата рампа. В съответствие с чл. 167 ал. 1 от Закона за движение по пътищата, 

лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират 

незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не 

могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще 

затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се 

използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на 

пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра. Твърди се, че с оглед посочената 

разпоредба, е технически невъзможно изграждането на постоянна рампа пред 

стопанисваната от „Л.Ф." ЕООД аптека, поради което е осигурена  преместваема рампа, с 

помощта на която е възможно човек с инвалидна количка сам да преодолее стъпалата на 

входа на аптеката. 

            Ответната страна цитира  чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28/09.12.2008 г. за 

устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на 

лекарствените продукти, съгласно която поставеното условие е за осигуряване „достъп до 

помещенията", което е изпълнено. Сочи се, че законодателят не е въвел изискване за 

директен достъп до аптеката чрез трайно закрепена конструкция. Изискването на 

подзаконовия нормативен акт, уреждащ организацията на работата в аптеките се тълкува 

от ответното дружество в смисъл, че на хората в неравностойно положение, които имат 

двигателни увреждания, следва да бъде осигурена техническа възможност да влязат в 

помещенията, независимо дали това ще се реализира чрез изградена постоянна рампа или 

чрез преместваема такава, или друго подемно устройство. Заявява, че при необходимост, 

хора с увреждания могат безпрепятствено да достигнат до аптеката на „Л.Ф." ЕООД, 

посредством преместваемата рампа, отговаряща на всички изисквания за производство на 

съоръжения от съответния вид. 

           Прилага Копие от Заверен препис на Заключение за хигиенна оценка за разкриване 

на аптека на гр. М., издадено от Директора на РЗИ - М.  с изх. № 

ХГЗ-КД-02-03-04/13.07.2015 г. на Регионална здравна инспекция – М. , Копие от Договор 

за отдаване под наем на недвижим имот, сключен на 13.07.2011 г. с per. № * г. по описа на 

Нотариус А.П., Нотариус в район PC М. , с per. № * на Нотариалната камара, който 

договор е вписан в Служба по вписванията М. , копие от Договор за отдаване под наем на 
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недвижим имот, сключен на 19.06.2010 г. между „В.." ООД и „Л." ООД и Анекс към 

договора сключен на 01.04.2012 г. и Снимков материал на поставената рампа. 

          В проведено открито заседание на 24.11.2020 г. страните, редовно призовани, не се 

явяват и не се представляват. Разглеждащият състав е счел преписката за изяснена от 

фактическа и правна страна и същата е обявена за решаване.  

          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, Пети специализиран постоянен заседателен 

състав прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

          На 25.09.2019 г. обект: Аптека „М. “, находящ се на адрес: гр. М. , ул. *, е бил 

посетен от регионален представител на КЗД, който в рамките на извършена проверка за 

достъпност е издал констативен протоколI. Видно от съдържанието на протокола, при 

проверка на състоянието на архитектурна достъпност, в присъствието на един свидетел – 

Н. Т. З., регионалният представител е констатирал следното:“Пред входната врата има 

пет стъпала. До входната врата е залепена табела, на която е написано, че хора с 

увреждания се обслужват на гърба на аптеката, където има служебен вход. При 

необходимост се изнася масивна подвижна рампа, крайно неудобна за изнасяне и 

поставяне.“ /цитат/. Към Констативния протокол е приложен снимков материал (3 броя). 

         Законът за хората с увреждания /ЗХУ/ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) регламентира 

създаването на условия и гаранции за: равнопоставеност на хората с увреждания, 

социалната им интеграция и упражняването на правата им, интегрирането им в работната 

среда, подкрепата на тях и техните семейства. 

         Съгласно чл. 5 от ЗХУ, областите на подкрепа за хората с увреждания са: 

здравеопазване; образование; заетост; жилищно осигуряване; достъпна среда в 

урбанизираните територии и обществените сгради; транспорт; култура. спорт; личен 

живот; обществен и политически живот; правосъдие; други области, като съгласно 

разпоредбата на ал. 2 средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел 

социално приобщаване включват: медицинска, професионална, социална, трудова и 

психологическа рехабилитация; образование и професионално обучение; услуги, 

подпомагащи трудовата реализация;  достъпност и разумни улеснения; социални 

услуги; финансова подкрепа; достъпна информация; достъп до правосъдие и правна 

защита; осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост;  лична 

помощ; универсален дизайн; други средства.  
        Лицата с увреждания се нуждаят от по-специална социална грижа и интеграцията им 

е немислима без осигуряване на архитектурна достъпност до сградите за обществено 

ползване, за да могат да използват свободно услугите на различни институции, като 

всички останали граждани без увреждания. 

Съгласно чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания 

(„Конвенцията“)  дискриминация по признак „увреждане" включва всякакви форми на 

дискриминация, включително отказ за предоставяне на разумни улеснения. В 

разпоредбата на чл. 9 от Конвенцията е посочено изискването за достъпност: Да дадат 

възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват 

пълноценно във всички аспекти на живота, държавите - страни по настоящата 

конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на 

равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и 

комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и 

технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за 

широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Тези мерки, 

които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради 

                                            
I Констативен протокол с вх.№ 12-11-3490/30.09.2019 г. по описа на КЗД 
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пред достъпността, се отнасят и към:.... б) съобразяването с всички изисквания за 

достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи 

съоръжения и услуги, отворени ши предназначени за широката публика;" същата се явява 

и основен източник на задължение за ответната страна по отношение на изискванията за 

достъпност. В този смисъл българският законодател е закрепил задължението за наличие 

на „Достъпна среда" в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания. Съгласно §1, т. 2 от посочения акт, „достъпна среда" 

е среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с 

намалена подвижност, с или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. 

          За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от представените към становище с вх. № 16-20-1896/23.11.2020 г. снимков 

материал и Хигиенно заключение № ХГЗ-КД-02-03-04/13.07.2015 г. на Регионална 

здравна инспекция - М. , ответната страна „Л.Ф.” ЕООД, е осигурила за обект: Аптека „М. 

“, находящ се на адрес: гр. М. , ул. *, подвижна рампа за ползване от хора с увреждания, 

отговаряща на всички нормативни изисквания към датата на подаване на становището на 

ответната страна до КЗД. На входа на обекта е монтиран надлежно обозначен стикер с 

международния знак на хора с увреждания. 

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

архитектурна среда до обект: Аптека „М. “, находящ се на адрес: гр. М. , ул. *, за 

безспорно установено. Налице е реално създадена възможност за всички лица, 

включително с ограничена подвижност, за достъп до предоставяните от „Л.Ф.” ЕООД 

услуги, както и не са налице пречки за реализирането на техните законни права. 
         За пълнота на мотивите, съставът намира за уместно да изясни въпроса относно 

адресата на задължението за изграждане на достъпна среда, позовавайки се на 

задължителната съдебна практика на Върховния административен съд, който в мотивите 

на Решение № 9544 от 28.06.2011г., по адм. дело № 6588/2010г., посочва, че 

„…Доколкото изискването за достъпност е разписано в закон,  всички (собственици и 

наематели) следва да са наясно, че осъществяваната от тях експлоатация на сградата 

без изграждане на необходимите елементи на достъп и обзавеждане е 

закононарушение. … кому е задължението за извършване на преустройствата и кому 

задължението за осигуряване на финансовите средства за това е ирелевантно за 

обективния факт на неизпълнение на законовото задължение за осигуряване на 

достъпна среда.“ 

Разглеждащият състав счита, че не следва да налага имуществена санкция на „Л.Ф.” 

ЕООД по преписка № 125/2020 г. по описа на КЗД, поради отпадане на основанието за 

водене на производство с оглед представените доказателства за изградена достъпна 

архитектурна среда до процесния обект. 

 

Воден от гореизложеното и на основание чл.47, във вр. с чл.64, чл.65, т.5 и чл. 66 от 

ЗЗДискр.,  настоящият ad hoc заседателен състав на КЗД 

Р Е Ш И :  

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Л.Ф.” ЕООД, ЕИК *, представлявано от 

управителя В. С. М., е предприела необходимите действия и мерки за осигуряване 

изграждането на достъпна архитектурна среда до обект: Аптека „М. “, находящ се на 

адрес: гр. М. , ул. *. 

 

II. На основание чл. 47, т. 6 от ЗЗДискр. ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна  

„Л.Ф.” ЕООД, ЕИК *, представлявано от управителя В. С. М., да поддържа в изправност 

съоръжението и поставената сигнализационна уредба, което да позволява самостоятелен 
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и безпрепятствен достъп на лица с увреждания до обект: Аптека „М. “, находящ се на 

адрес: гр. М. , ул. *. 

 

III. НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на ответната страна „Л.Ф.” ЕООД, 

ЕИК *, представлявано от управителя В. С. М., по преписка № 125/2020 г. по описа на 

КЗД, образувана въз основа на доклад за самосезиране с вх. № 12-11-1376/12.03.2020 г., 

изготвен от доц. д-р А. Д.- председател на КЗД. 

 

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: …………………………. 
   Златина Дукова 
  
 
   …………………………. 
   Наско Атанасов 
 
 
                               ……………………………… 
                                 Петър Кичашки 

 


