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РЕШЕНИЕ 

 
№ 246 

 
гр. София, 23.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Ad hoc заседателен състав, 

състоящ се от следните членове:  

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  З.Д. 

        ДОКЛАДЧИК: П.К. 

                            ЧЛЕН: В.С. 

 

в свое закрито заседание, като разгледа докладваната от П.К. преписка № 144 по описа на 

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

следното: 

Производството по преписка № 144/2020 г. е образувано въз основа на Доклад за 

самосезиране с вх. № 12-11-991/06.03.2020 г., изготвен от доц. д-р А.Д. – председател на 

КЗД, относно недостъпна архитектурна среда на обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: 

гр. Н., ***. Преписката е образувана с Разпореждане № 363/07.05.2020 г. на Председателя 

на КЗД и с оглед на изложените оплаквания за осъществено по-неблагоприятно третиране 

чрез изградена и поддържана архитектурна среда, недостъпна за хора с увреждания по 

смисъла на § 1, т. 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 5 по признак 

„увреждане”, преписката е разпределена на Ad hoc заседателен състав.  

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.7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1, вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр. по признак „увреждане“, образуваната преписка № 160/2020 г. е разпределена за 

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

ЗЗДискр. 

2. „П.“ ЕООД, с управител К.П., със седалище и адрес на управление: гр. Н., ***, в 

качеството на ответна страна. 

II. Оплаквания в инициативния документ. 

В Доклад за самосезиране с вх. № 12-11-991/06.03.2020 г. доц. д-р А.Д. – Председател 

на КЗД посочва, че на 12.07.2019 г., на основание чл. 40, ал. 2 ЗЗДискр., във връзка с § 6 от 

ПЗР на ЗИХУ, както и 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-

2841/26.07.2019 г. за извършена проверка на обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: гр. 

Н., ***. 
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Доц. д-р А.Д. счита, че отразеното в Констативния протокол съдържа данни за 

осъществено нарушение по смисъла на чл. 5, предложение последно от ЗЗДискр. във вр. с 

§1, 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 КЗД 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. 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. № 12-11-2841/26.07.2019 г. 

На 12.07.2019 г. за обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: гр. Н., ***, посетен от 

регионален представител на Комисия за защита от дискриминация, е бил съставен 

Констативен протокол с вх. № 12-11-2841/26.07.2019 г. Видно от съдържанието на същия, 

при проверка на състоянието на архитектурната достъпност, e констатирано, че 

обследваният обект не е достъпен за хора с увреждания. 

От представените по преписката доказателства действително се установява, че към 

момента на първоначалната проверка обследваният обект не е бил достъпен за хора с 

увреждания. 

В постъпило становище с вх. № 16-20-1130/11.08.2020 г. ответната страна посочва, че 

не е съгласна с така направените констатации, отразени в Констативен протокол с вх. № 12-

11-2841/26.07.2019 г. 

Посочва, че Наредба № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на 

работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, издадена от министъра 

на здравеопазването, определя изискванията, на които трябва да отговарят помещенията, 

предвидени за аптеки за обслужване на граждани. Добавя, че в наредбата, описваща 

необходимите условия за функциониране на аптеките е прието, че съгласно разпоредбата 

на чл. 10, ал. 2 от Наредба 28/09.12.2008 г. лицата по чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ осигуряват 

„съответните условия за достъп"“ до помещенията, в които е открита аптеката и за хора с 

увреждания. 

Излага, че в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина, в Преходни и 

Заключителни разпоредби, § 66 е разпоредено, че магистър-фармацевти и помощник- 

фармацевти, които са получили разрешение за откриване на аптека като еднолични 

търговци, лечебните заведения, както и общините, получили разрешение за откриване на 

аптека по реда на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, 

осъществяват дейността си въз основа на издадените им разрешения. Тъй като действието 

на чл. 10 ал. 2 от Наредба 28/2008 г. започвало от 1 януари 2012 г., то същата не се отнасяла 

за вече работещи аптеки, получили разрешение по стария ред.  

Твърди, че „Ю.“ е получила разрешение като ЕТ „Ю.“. На 17.04.2008 г., поради 

продажба на  търговско предприятие ЕТ „Ю.“ на „П.“  ЕООД била издадена промяна в 

разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека на правоприемника 

на едноличния търговец. Поради обстоятелството, че било налице пълно правоприемство 

между двата правни субекта, не се налагало да се съобразява новото разрешение с реда за 

издаване, постановен с промените в Наредба 28 след приемането на ЗЛПХМ през 2007 г.  

Твърди, че гореизложеното е основание за продължаване на работата на аптеката без 

промяна в архитектурното устройство на помещенията. 

Сочи, че в разпоредбата на чл. 53 ЗХУ са посочени правата на хората с увреждания за 

равен достъп до физическата  среда на живеене, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, 

информация и комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и 

технологии, както и до всички останали удобства и услуги за обществено обслужване в 

урбанизираните територии, като не били  предвидени изрични разпоредби за аптеки.  

Посочва, че при наличие на общ и специален закон, регламентиращи една и съща 

материя, се прилага специалният закон по аргумент от чл. 11, ал. 2  ЗНА. Твърди, че в 

Констативния протокол е извършено позоваване на  разпоредбата на чл. 53 ЗХУ, но тази 
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разпоредба не можела да дерогира специалните изисквания на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

Твърди, че през целия период на работа в процесното помещение не е постъпила нито 

една жалба за дискриминация на клиент със специални нужди, а напротив – всеки бил 

обслужван с предимство от фармацевтите.  

В заключение ответната страна моли да  бъде прието, че  не е извършила нарушение 

на посочените разпоредби и принципът на равно третиране не е нарушен. 

Проведено е едно открито заседание (о.з.) по преписката, на което внеслата доклада за 

самосезиране страна – доц. д-р А.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява. 

Ответната страна по преписката – „П.“ ЕООД, с управител К.П., редовно призована, не се 

явява; представлява се от адв. Л.Б., с пълномощно по преписката. Съставът е дал ход на 

производството по преписката и я е докладвал. Съставът е указал на страните възможността 

за сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр. След като е счел, че не са налице 

предпоставки за водене на помирително производство, съставът е продължил гледането на 

преписката по общия ред. Приет и приобщен към преписката е докладът-заключение, както 

и всички представени в хода на предварителното проучване доказателства. На ответната 

страна е указано да представи снимков или филмов материал, както и обяснителна записка 

във връзка с направените от нея твърдения за осигурена достъпна архитектурна среда на 

обследвания обект, като производството по преписката е отложено за следваща дата.  

От ответната страна е представен снимков материал, заведен с вх. № 16-20-

1794/10.11.2020 г., видно от който на обследвания обект са поставени телескопични рампи, 

осигуряващи достъп за лица с увреждания. Към снимковия материал е приложена и 

фактура за закупуването на същите. 

С писмо с вх. № 16-20-247/15.02.2021 г. „П.“ ЕООД, с управител К.П. твърди, че на 

обследвания обект е поставено техническо съоръжение за улеснен достъп на хора с 

увреждания в помещенията на аптеката, като прилага и снимков материал във връзка с 

това, както и диск. 

В становище с вх. № 16-20-1971/30.11.2020 г. ответната страна твърди, че е осигурила 

мобилна рампа, осигуряваща свободен достъп до процесния обект, като прилага и снимков 

материал във връзка с това. 

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  представените от ответната страна писма с вх. № 16-20-1794/10.11.2020 г. и с вх. 

№ 16-20-247/15.02.2021 г., в съответствие с нормативните изисквания за достъпност, 

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

рампи, както и техническо съоръжение, позволяващи свободен и безпрепятствен достъп до 

процесния обект. 

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

предприети мерки, осигуряващи безпрепятствен достъп на лица с двигателни увреждания 

до обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: гр. Н., ***. 

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: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: гр. Н., ***, на лица с двигателни увреждания, 

ответната страна е отстранила допуснатото към момента на първоначалната проверка 

нарушение, по смисъла на чл. 5, във вр. с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от 

ЗЗДискр., на основата на признак „увреждане”, отразено с Констативен протокол с вх. № 

12-11-2841/26.07.2019 г. Налице е реално създадена възможност за всички лица, 

включително и за тези с ограничена подвижност, за достъп до обекта, а от друга страна - не 

са налице пречки за реализирането на техните законови права.  

С оглед осигурената достъпна архитектурна среда на обект: аптека „Ю.“ , находящ се 

на адрес: гр. Н., *** настоящият състав счита, че на ответната страна следва да бъде дадена 

препоръка за поддържане в изправност на съоръженията, осигуряващи свободен достъп до 



4 
 

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

ЗЗДискр., Ad hoc заседателен състав на КЗД 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна „П.“ ЕООД, с управител К.П., със седалище и 

адрес на управление: гр. Н., ***, е предприела необходимите действия и мерки за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда до обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: 

гр. Н., ***. 

 

На основание чл. 47, т. 6 ЗЗДискр., ДАВА ПРЕПОРЪКА на ответната страна „П.“ 

ЕООД, с управител К.П., със седалище и адрес на управление: гр. Н., *** да поддържа в 

изправност съоръжението, което да позволява самостоятелен и безпрепятствен достъп на 

лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: аптека „Ю.“ , находящ се на адрес: 

гр. Н., ***. 

 

НЕ НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на „П.“ ЕООД, с управител К.П., със 

седалище и адрес на управление: гр. Н., ***, по преписка № 144/2020 г. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

АПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                       З.Д. 

               

         ЧЛЕНОВЕ:  ……………………….... 

            П.К. 

 

                 ……………………….... 

                                                             В.С. 
 

 

 


