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    РЕШЕНИЕ 

 
№ 202 

 
гр. София, 11.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ад Хок заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Баки Хюсеинов 

        ДОКЛАДЧИК: София Йовчева 

                    ЧЛЕНОВЕ: Наско Атанасов 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от София Йовчева преписка № 174 по описа 

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

следното:  

Производството по преписка №174/2020г. е образувано с въз основа на решение, взето с 

протокол на заседание на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) от 23.04.2020 г., с 

Разпореждане №393/08.05.2020г. на председателя на КЗД по доклад с вх. №12-11-

1122/09.03.2020г. 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 Закон за 

хората с увреждания, в рамките на кампания „Достъпна България“ относно изградена и 

недостъпна архитектурна среда на обект: аптека № 1 при ЕТ „З.“, находящ се в гр. Н. 

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 №174/2020г. е разпределена за разглеждане на 

АД Хок 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 смисъла на чл.30, ал.6 от ППКЗД, във връзка с чл.50, т. 2 от 

ЗЗДискр. 

2. ЕТ „З.“, представлявана от Н. Н. М.– управител, с адрес: гр. Н., в качеството на 

ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В доклад с вх. №12-11-1122/09.03.2020г. 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 № 

24/20.03.2019г. на Председателя на КЗД, в рамките на кампания „Достъпна България" относно 

изградена и недостъпна архитектурна среда, е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-

2455/28.06.2019г. по описа на КЗД, за обект: аптека № 1 при ЕТ „З.“, находящ се в гр. Н. 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, 
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т.т.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл.4, ал1 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр. по признак 

„увреждане". 

Приложен е Констативен протокол с вх. №12-11-2455/28.06.2019г. по описа на КЗД. 

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

1. Постъпило е становище от представляващият ЕТ „З.“  Н. Н. М.– управител, в което 

сочи, че констатираното в доклада не отговаря на действителната фактическа обстановка. 

Заявява, че в ляво от входа на обекта е налице изградено гише за обслужване на 

клиенти вън от обекта, включително и на трудно подвижни такива и съответно обслужването 

не е „пред вратата", а в страни от нея. Счита, че чрез изграденото гише за външно обслужване 

на клиенти се осигурява равноправно третиране на клиентите с увреждания. 

Сочи, че не е изследвана собствеността на сградата, в която се намира горепосочения 

обект. ЕТ "З." е наемател на помещението и като такъв не  разполагал с правото да извършва 

преустройства, свързани с осигуряването на достъпна среда. 

Отбелязва, че считано от 26.03.2020г. представлявания от нея търговец е преустановил 

дейност, съответно е прекратено Разрешение за откриване на аптека № *г. На посоченият в 

доклада адрес гр.Н., от същата дата е открита друга аптека, за което прилага разпечатка от 

публичния регистър на регистрираните аптеки към ИАЛ-гр.С.  

Моли Комисията да остави доклада за самосезиране без уважение, както и да установи, 

че не е налице нарушение на разпоредбите на ЗЗДискр. от представлявания от нея търговец ЕТ 

"З.“. 

Прилага: Снимков материал - 2 бр.; Разрешение за откриване на аптека № 3747-

НА/13.12.2000г.; Копие от договор за наем; Разпечатка от публичния регистър на 

регистрираните аптеки към HAП- гр.София; 5. Копие от Декларация от 26.03.2020г. 

След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обясненията на страните, Ад Хок заседателен състав прие за установено от 

фактическа и правна страна следното: 

На 14.06.2019 г. обект: аптека № 1 при ЕТ „З.“, находящ се в гр. Н., е бил посетен от 

регионалния представител на КЗД за гр. Сливен, който в рамките на извършена проверка за 

достъпност е издал констативен протокол1. Видно от съдържанието на протокола, при 

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

М. – управител на обекта, е констатирал, че: „На входа на аптеката има две стъпала като 

първото е с височина 22 см., а второто  - 20 см. Между тях има площадка, широка 60 см., а 

от едната страна има парапет. Вратата е с фотоклетка. Няма рампа или друго 

съоръжение, улесняващо достъпа на хора с двигателни затруднения. При необходимост 

трудно подвижни клиенти се обслужват отвън пред вратата“ /цитат/. 

Закона 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 

                                                           
1 с вх.№ 12-11-2455/28.06.2019 г. по описа на КЗД 
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до сградите за обществено ползване, за да могат да използват свободно услугите на различни 

институции, като всички останали граждани без увреждания. 
За постановяване на настоящото решение съставът взе предвид обстоятелството, че 

видно от  представените писмени доказателства към становището на ответната страна, 

считано от 26.03.2020г., стопанисващият обекта ЕТ „З.“ е преустановил дейност в 

проверявания обект, съответно е прекратено Разрешение за откриване на аптека № *г.  

          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 

№174/2020 г., поради отпадане на основанието за водене на производство с оглед 

представените доказателства от ответната страна за преустановяване на дейността си в 

проверявания обект.   

 Ад Хок заседателен състав на КЗД 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна ЕТ „З.“, представлявана от Н. Н. М.– 

управител, с адрес: гр. Н., е осигурила наличие на архитектурна среда, предоставяща достъпа 

на лица, включително с увреждания, до и в сградата на аптека № 1 при ЕТ „З.“, находящ се в 

гр. Н. 

 

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

ЗЗДискр., производството по преписка № 174/2020 г. по описа на КЗД, образувано въз основа 

на доклад за самосезиране с вх.№ 12-11-1122/09.03.2020 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: …………………........... 

                                        Баки Хюсеинов 

 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

             София Йовчева 

 

 

                 ……………………….... 

                                                              Наско Атанасова 
 

 


