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РЕШЕНИЕ 

№ 159 

гр. София, 03.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Дукова 

                                                                    ДОКЛАДЧИК: Петър Кичашки 

                                                                                      ЧЛЕН: Владимира Стоименова 

на свое заседание разгледа докладваната от Петър Кичашки преписка № 115 по описа на 

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

следното: 

           Производството по преписка № 115/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

333/07.05.2020 г. на председателя на КЗД въз основа на доклад с вх. № 12-11-1364/ 

12.03.2020 г., изготвен от Ана Джумалиева - председател на КЗД, на основание 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 

поддържана недостъпна архитектурна среда на обект: Аптека „***“, находящ се на адрес: 

гр. В.. 

          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 № 115/2020 г. 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 чл.30, ал.6 от 

ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от ЗЗДискр. 

2. „***“ ООД, представлявано от В.С.М. - управител, със седалище и адрес на 

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

 II. Оплаквания в инициативния документ 

          Доклад с вх. № 12-11-1364/12.03.2020 г. 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. 

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. № 12-11-3455/25.09.2019 г. по описа на КЗД, за 

обект: Аптека „***“, находящ се на адрес: гр. В.. Изложени са констатирани 

обстоятелства за осъществено  по-неблагоприятно   третиране 
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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. № 12-11-3455/25.09.2019 г.  по описа на 

КЗД. 

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

          Постъпило е становище с вх. № 16-20-1142/12.08.2020 г. по описа на КЗД от „***" 

ООД, представлявано от В.С.М. – управител, в което се посочва, че не е налице 

извършено нарушение от страна на дружеството на ЗЗДискр. и на Закона за хората с 

увреждания (ЗХУ), както и на приложимата към тях подзаконова нормативна уредба.  

          Сочи се, че осигуряването на достъпна архитектурна среда е от съществено 

значение за хората с увреждания, за да не се чувстват същите застрашени и зависими от 

чужда помощ. Ответната страна счита, че полага сериозни усилия, за да се осигури достъп 

на хора с увреждания до стопанисваните от нея обекти. 

          В качеството си на наемател на помещението в гр. В. ответното дружество сочи, че е 

осигурило достъп до аптеката на хора с увреждания чрез съответните конструктивни 

решения - достатъчно широка входна врата и наличие на преместваема рампа, по която 

инвалидни колички могат безпрепятствено да посещават обекта. Счита този факт за 

подкрепен, както от приложеното към становището Хигиенно заключение № 

10/09.07.2015 г., издадено от Директора на РЗИ – В., така и от липсата на изрична жалба от 

конкретно лице с увреждания, което да е било възпрепятствано да получи достъп до 

приемното помещение на аптеката. 

         Ответното дружество посочва, че хората с увреждания е необходимо да бъдат 

подкрепяни по начин, по който те напълно да могат да упражняват своите права и да 

участват в обществения и икономическия живот пълноценно и наравно с останалите 

граждани. Една от най-големите бариери за участието им е свързана с невъзможността от 

придвижване и преодоляване на устройствени препятствия - много архитектурни 

„бариери" и преборване със значителни денивелации, които ограничават техния достъп 

до обществени услуги и затрудняват реализацията на техните права. По-голямата част от 

пътищата, жилищните сгради и обществените съоръжения (включително общественият 

транспорт) не разполагат със специални устройства за нуждаещите се. С оглед това, 

ответното дружество счита, че полага всички усилия аптечният обект да бъде достъпен за 

хората с увреждания, по този начин подкрепяйки зачитането на техните права поне на 

ниво безпрепятствен достъп до лекарствени и други свързани с тях продукти. 

          Посочва се, че помещенията, използвани за аптека на адрес: гр. В., 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. По отношение на тези помещения са спазени 

строителните изисквания, които осигуряват условия за достъп на хора с увреждания. 

          Твърди се, че съгласно цитираното по-горе Хигиенно заключение № 10/09.07.2015 

г. за аптеката в гр. В., издадено от Директора на РЗИ - В., 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 е увреждания. Според ответната страна обстоятелството, че контролните органи 

на РЗИ-В. са установили съответствие с изискванията на Наредбата потвърждава, че са 

налице осигурени условия за достъп за хората с увреждания и спазени строителните 

изисквания в помещенията, които осигуряват условия за достъп на хора с увреждания. 
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            Сочи се, 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. 

            Ответното дружество заявява, че към становището е приложен снимков материал, 

от който е видно, че обектът разполага с преместваема рампа, която при нужда се поставя, 

за да могат хората с увреждания да имат достъп до приемното помещение на аптеката. 

Рампата е на разположение в помещенията в гр. В.. Сочи се, че при необходимост и 

желание от страна на клиенти с физически увреждания, на входа на аптеката се поставя 

преместваемата рампа за инвалидни колички, за да се осигури безпрепятствен достъп до 

приемното помещение на тези лица. 

           Ответната страна твърди, че такова конструктивно решение за осигуряване на 

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

е общинска собственост, а тротоарът пред аптеката представлява тясно пътно 

съоръжение. Ако бъде изградена постоянна рампа, тя би възпрепятствала използването на 

тротоарната площ. По всяка вероятност Община В. 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. С оглед посочената разпоредба, 

ответното дружество счита, че е технически невъзможно изграждането на постоянна 

рампа пред стопанисваната от „***" ООД аптека. Поради това аптеката е осигурила 

преместваема рампа, с помощта на която е възможно човек с инвалидна количка сам да 

преодолее стъпалата на входа на аптеката. 

           На следващо място се посочва, че в 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 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. Твърди се, че изискването на подзаконовия 

нормативен акт, уреждащ организацията на работата в аптеките, следва да бъде тълкувано 

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. Ответната страна счита, че при необходимост, хора с 

увреждания могат безпрепятствено да достигнат до аптеката на „***“ ООД, посредством 

преместваемата рампа на същия. Твърди се, че рампата отговаря на всички изисквания за 

производство на съоръжения от съответния вид, за което ответната страна представя 

Декларация за съответствие. 

          В допълнение, „***“ ООД сочи, че е наемател на помещенията, в които е 

разположена стопанисваната от дружеството аптека на адрес гр. В. и няма право да 

предприема каквито и да било архитектурни изменения на имота без писмено съгласие на 

наемодателя.  

         Ответната страна счита, че е направила всичко обективно възможно и допустимо от 

закона и договора за наем, за да осигури достъп до аптеката на хора с увреждания, поради 

което не е извършила твърдяното нарушение на ЗЗДискр. 
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          Прилага Копие от Заверен препис на Заключение за хигиенна оценка за разкриване 

на аптека в гр. В., издадено от Директора на РЗИ - В. с изх. № АУ-447-13-1/12.08.2020 г. на 

Регионална здравна инспекция - В.; Снимков материал на мобилна рампа и на входа на 

аптеката; Копие от Договор за отдаване под наем на недвижим имот, сключен на 

09.10.2015 г. с per. № 6243/09.10.2015 г. по описа на НотариусВ.В., който договор е вписан 

в Служба по вписванията В.; СЕ Декларация за съответствие, издадена от ****ЕООД. 

          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, за 

което страните са редовно призовани.  

          В открито заседание Ана Джумалиева - председател на КЗД, в качеството на страна 

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

и не се представлява. Ответната страна „***“ ООД, представлявана от В.С.М., не се явява, 

представлява се от адвокат В.. 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, ad hoc заседателен състав прие за установено от 

фактическа и правна страна следното: 

          На 19.09.2019 г. обект: Аптека „***“, находящ се на адрес: гр. В., 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 М.Н.Ч., 

регионалният представител е констатирал следното: „На входа на аптеката има две 

стъпала. Няма изградена архитектурна достъпност за хора с увреждания“/цитат/. 

Приложен е снимков материал (1 брой). 

          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 

                                            
I Констативен протокол с вх. № 12-11-3455/25.09.2019 г. по описа на КЗД 
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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 

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. 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗХУ, за съществуващи елементи на достъпната среда в 

урбанизираната територия и достъпната среда на съществуващи сгради и съоръжения, 

при които не може да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата по чл. 53, 

ал. 3 към отделни строителни елементи или това обременява излишно и 

непропорционално околните, достъпността се осигурява чрез прилагане на технически 

и/или организационни мерки и/или чрез спомагателни средства и пособия за определени 

групи хора с увреждания, когато това се налага. Настоящият състав счита поставянето на 

мобилна рампа за осигуряване на достъпност за подходящо спомагателно средство при 

наличната на обекта архитектурна среда, предвид факта, че площта пред него е общинска 

собственост, а тротоарът пред аптеката представлява тясно пътно съоръжение. 

Същевременно, от приложения по преписката снимков материал на поставената от 

ответното дружество рампа се установява липса на достъпна архитектурна среда за лица с 

увреждания до сградата, в която се помещава Аптека „***“, находяща се на адрес: гр. В.. 

Неоснователни са възраженията на ответната страна, че осигурената мобилна рампа 

позволява достъп на лица с увреждания. Наклонът на конструкцията спрямо стълбището 

пред входа на обекта не позволява самостоятелно преодоляване на рампата с инвалидна 

количка. Макар и формално обектът да е снабден със съоръжение за достъп на лица с 

увреждания, то не е технически пригодно, за да обоснове липсата на осъществена 

дискриминация.  

 Архитектурната недостъпност до посочения обект ограничава възможността на  

всички лица с ограничена подвижност за достъп до  услугите, които се предоставят от 

ответната страна, което на свой ред се явява обективна пречка за реализирането на 

техните законови права и съставлява по-неблагоприятно третиране и дискриминация по 

смисъла на чл.5 от ЗЗДискр., извършено на основата на признак „увреждане”. Деянието 

осъществява и специалния състав на разпоредбата на чл. 37 от ЗЗДискр. „предоставяне на 

услуга при по-неблагоприятни условия на основата на защитения признак „увреждане”. 

„Достъпен вход”, според разпоредбата на §1, т.4 от Наредба № 4, е вход, който може 

да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и специфичните нужди на 

хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. Видно от приложените 

снимки от извършена проверка, както и от обясненията на ответната страна, входът на 

Аптека „***“, находящ се на адрес: гр. В., не е достъпен за лица с увреждания, т.е. не е 

възможно лице с увреждане самостоятелно да влезе през него без чужда помощ, за да  

използва услугите, които предлага, както могат свободно да се ползват от тях останалите 
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граждани без увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 37 от ЗЗДискр. не се допуска 

отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги 

от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по 

чл. 4, ал. 1.  

 От така изложеното се налага изводът, че ответната страна „***“ ООД, 

представлявано от В.С.М. – управител, е допуснала предоставянето на услуги при 

по-неблагоприятни условия на лица с увреждания.  

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 ВАС, 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.“ 

Предвид изложеното, разглеждащият състав счита, че в хода на производството са 

събрани достатъчно факти, които доказват, че при осъществяването на своята дейност 

„***“ ООД, представлявано от В.С.М. – управител, поддържа и продължава да поддържа 

към датата на постановяване на решението архитектурна среда, която затруднява достъпа 

на лица с увреждания до обект: Аптека „***“, находящ се на адрес: гр. В., което в 

съответствие с чл. 5 от ЗЗДискр. се смята за дискриминация и налага предприемането на 

мерки в съответствие с правомощията на Комисията за защита от дискриминация за 

предотвратяване и преустановяване на нарушенията на закона.  

Съгласно разпоредбата на чл. 80 от ЗЗДискр. за извършване на дискриминация се 

предвижда административно наказание имуществена санкция в размер от 250,00 до 

2500,00 лева. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат 

предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите 

смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на 

нарушителя. За постигане целите на ЗЗДискр., а именно – ефективна защита от 

дискриминация и равенство пред закона в третирането и възможностите, е необходимо 

налаганите наказания за прояви на дискриминация да са с възпиращ и разубеждаващ 

ефект (чл. 15 от Директива 2000/43/ЕС и чл. 17 от 2000/78/ЕО). 

Отчитайки обстоятелството, че обект на така установеното нарушение по 

преписката са и биха могли да бъдат неопределен, но определяем кръг от засегнати лица, 

за постигането на целите на закона, настоящият състав счита, че следва да наложи на 

ответната страна „***“ ООД, имуществена санкция в минималния размер, а именно – 

250,00 (двеста и петдесет) лева. 

За да осигури ефективна защита от дискриминация, съставът счита за нужно да даде 

задължително предписание на ответната страна да преустанови дискриминацията по 

признак „увреждане”, състояща се в поддържане на недостъпна архитектурна среда до 

Аптека „***“, находящ се на адрес: гр. В., и да бъдат предприети необходимите действия 

за изграждане на достъп за лица с увреждания.  

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 65 от ЗЗДискр, Комисия за защита от 

дискриминация  

 

                         Р Е Ш И :  

 
         I. УСТАНОВЯВА, че при осъществяване на своята дейност към процесния период 

ответната страна „***“ ООД, представлявано от В.С.М. - управител, поддържа 
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архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до обект: Аптека 

„***“, находящ се на адрес: гр. В., което на основание чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. се 

смята за дискриминация по признак „увреждане“ и представлява нарушение на закона.   

        

        II. НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3 вр. с чл. 80, ал. 2 от ЗЗДискр., на ответната 

страна „***“ ООД, представлявано от В.С.М. - управител, поради установена 

дискриминация по признак „увреждане”, имуществена санкция в размер на 250,00 

(двеста и петдесет) лева, платими, на основание чл. 83 от ЗЗДискр., по сметка на Комисия 

за защита от дискриминация в Българска народна банка, с банков идентификационен код 

BNBGBGSD и IBAN:BG85BNBG96613000118401. 
 

III. ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 47, т. 1 във 

връзка с чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр. на „***“ ООД, представлявано от В.С.М. - управител 

да ПРЕУСТАНОВИ дискриминацията по признак „увреждане“, състояща се в 

поддържане на недостъпна архитектурна среда до обект: Аптека „***“, находящ се на 

адрес: гр. В., като бъдат предприети необходимите действия за изграждане на достъп за 

лица с уреждания. 

 

В едномесечен срок от получаване на настоящото решение в изпълнение на чл. 67, 

ал. 2 от ЗЗДискр. ***“ ООД, представлявано от В.С.М. – управител, е длъжна да уведоми 

Комисията за защита от дискриминация за предприетите мерки за изпълнение на 

задължителните предписания.  
 

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 
 
 
   …………………………. 
   Петър Кичашки 
 
 
                               ……………………………… 
                                 Владимира Стоименова 
 

 

 

 

 


