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РЕШЕНИЕ 

 
№ 788 

 
гр. София, 27.10.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, AD HOC заседателен състав, 

състоящ се от следните членове: 

  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  О.К. 

        ДОКЛАДЧИК: С.С. 

                             ЧЛЕН: Н.А. 

 

на свое закрито заседание разгледа докладваната от С.С. преписка № 243 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 730/02.08.2019 г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, издадено по повод доклад 

с вх.№ 12-11-2753 от 16.07.2019 г. изготвен от доц. д-р А.Д. - председател на КЗД, в 

рамките на кампания „Достъпна България“, относно изградена и недостъпна архитектурна 

среда на обект: аптека „М.“, находящ се на адрес: гр. С., *** е образувана преписка под 

№ 243 по описа за 2019г. 

С оглед изложените в доклада обстоятелства за по-неблагоприятно третиране §1, т.7 

и 8 от ДР на ЗЗДискр., вр. с чл.5 вр. чл. 4 от ЗЗДискр. по признак „увреждане“ и на 

основание чл. 48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./, преписката е 

разпределена на Ad Hoc заседателен състав на КЗД. 

Конституирани страни по преписката са:  

1. доц. д-р А.Д., 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. „Н.“ ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В.С.М., със седалище и адрес 

на управление: гр. В.-***в качеството на ответна страна; 

Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в доклада 

В доклада си доц. д-р А.Д. посочва, че на 11.09.2018г., на основание чл. 40, ал. 2 от 

Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), във връзка с чл. 53 от Закона за хора с 

увреждания (ЗХУ) и в изпълнение на Заповед № 108/31.07.2019г. на Председателя на КЗД, 

е съставен Констативен протокол с вх.№ 12-11-2496/27.09.2018 г., по описа на КЗД.  

Видно от съдържанието на протокола, при проверка на състоянието на архитектурна 

достъпност, извършена на 11.09.2018 г. в присъствието на служител на дружеството, 

регионалният представител на КЗД е констатирал, че за обект: аптека „Д.“, гр. С., няма 
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изградена достъпна архитектурна среда за хора с двигателни увреждания, намиращи се в 

неравностойно положение. Към протокола е изготвен и приложен 2 бр. снимков материал. 

Въз основа на гореизложеното е направен извод за наличие на данни за евентуално 

допуснато нарушение на ЗЗДискр., с оглед на което, на основание чл. 50, т. 2 от ЗЗДискр, 

във вр. с чл.7 от Правилата за производство пред Комисия за защита от дискриминация, е 

предложено да се образува производство, по реда на Глава IV от Раздел I на ЗЗДискр., в 

рамките на което ако бъде установено нарушение на ЗЗДискр, по признак „увреждане", да 

се постанови преустановяването му до установяване на положение на равно третиране, 

както и да се наложат предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки. 

Към доклада са приложени преписи от следните документи: 

1. Констативен протокол с вх.№ 12-11-2496/27.09.2018г. – 3 стр. 

2. Снимков материал – 2 бр.  

ІІІ. Проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на което 

становища, документи и информация по случая са изискани от „Н.“ ООД, представлявано 

от управителя В.С.М.. 

Становище на ответната страна: 

В отговор на поисканото му в качеството на ответна страна, представляващия ЕТ 

„М.“ заявява следното: 

По повод писмо на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) с изх. № 16- 20-

988/01.06.2021 г., получено в аптеката в гр. С., ***, стопанисвана от "Н." ООД, представям 

настоящия отговор, като моля да вземете предвид изложените в него съображения. 

Считаме, че не е налице извършено нарушение от страна на представляваното от мен 

дружество на Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), както и на приложимата към 

него подзаконова нормативна уредба. По- долу представям своите възражения защо 

смятам, че не е извършено нарушение. 

1. Задължение за осигуряване на достъпна жизнена и архитектурна среда за 

хората с увреждания 

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. 

Представляваното от нея дружество полага сериозни усилия, за да се осигури достъп на 

хора с увреждания до стопанисваните от него обекти. 

Представляваното от нея дружество, в качеството си на наемател на помещението в 

гр. С., ***, 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. Този 

факт е подкрепен както от приложеното към настоящото становище Заключение за 

хигиенна оценка на аптека за лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по 

магистрална и фармакопейна рецептура, намираща се в гр. С., на ***, издадено от 

Директора на Р. – С. (Приложение №1), 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. В Заключението на Р. – С. изрично е записано: 

"Аптеката е със самостоятелен вход, с подвижна рампа за осигуряване на достъп до 

помещенията за хора с увреждания". 

Вярва, 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 дружеството полага всички 

усилия аптечният обект да бъде достъпен за хората с увреждания, по този начин 



3 
 

подкрепяйки зачитането на техните права поне на ниво безпрепятствен достъп до 

лекарствени и други свързани с тях продукти. 

2. Съответствие на проверения обект с изискванията на Наредба № 28/09.12.2008 

г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата 

на лекарствените продукти 

Помещенията, използвани за аптека на адрес: гр. С., на ***, 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. 
Съгласно цитираното по-горе Заключение за хигиенна оценка за разкриване на 

аптека на ***  в гр. С., издадено от Директора на Р. – С. с изх. № АУ-800/29.04.2014 г. на 

Р. – С. (Приложение № 1), 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. Очевидно са спазени 

строителните изисквания в помещенията, които осигуряват условия за достъп на хора с 

увреждания. Както по- горе бе цитирано, в Заключението на Р. – С. е посочено: 

"Аптеката е със самостоятелен вход, с подвижна рампа за осигуряване на достъп до 

помещенията за хора с увреждания". 
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. 

3. Предприети мерки за осигуряване на достъпност на хора с увреждания до 

помещението на аптеката 

Към настоящото писмено становище прилага снимков материал (Приложение № 2), 

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. С., *** и по искане ще бъде 

показана. 

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. 

Приели са такова конструктивно решение 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. Ако бъде изградена 

постоянна рампа, тя би възпрепятствала използването на тротоарната площ. По всяка 

вероятност Община С. 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, 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, в чл. 10, ал. 1 от Наредба № 28/09.12.2008 г. за устройството, 

реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените 
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продукти поставеното условие е за осигуряване „достъп до помещенията", което е 

изпълнено. Законодателят не е въвел изискване за директен достъп до аптеката чрез 

трайно закрепена конструкция. Изискването на поднормативния 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. При необходимост, хора с увреждания могат безпрепятствено да достигнат до 

аптеката на „Н." ООД, посредством преместваемата рампа на същия. 

В допълнение, „Н." ООД е наемател на помещенията, в които е разположена 

стопанисваната от дружеството аптека на адрес гр. С., *** и няма право да предприема 

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

наемодателя. 

В обобщение, в случая „Н." ООД е направило всичко обективно възможно и 

допустимо от закона и договора за наем, за да осигури достъп до аптеката на хора с 

увреждания. Поради това счита, че дружеството не е извършило твърдяното нарушение на 

ЗЗДискр. 

Приложени са следните доказателства: 

1.Заключение за хигиенна оценка за аптека на *** в гр. С., издадено от Директора на 

Р. – С. с изх. № АУ-800/29.04.2014 г. на Р.- С.; 

2.Снимков материал на мобилна рампа и на входа на аптеката. 

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: аптека „М.“, находящ се на адрес: гр. С., ***. 

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 „М.“, находящ се на адрес: гр. С., ***  на лица с двигателни увреждания, 

ответната страна „Н.“ ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В.С.М., със седалище 

и адрес на управление: гр. В.-***, 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. №12-11-2496/27.09.2018г. 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: аптека „М.“, находящ се на адрес: гр. С., ***. 

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 „М.“, находящ се на адрес: гр. С*** на лица с двигателни увреждания, 

ответната страна „Н.“ ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В.С.М., със седалище 

и адрес на управление: гр. В.-***, в качеството на ответна страна 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 
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„увреждане”, отразено с Констативен протокол с вх. №12-11-2496/27.09.2018г. 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 №243/2019 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 

№243/2019 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 „Н.“ ООД, ЕИК ***, представлявано от 

управителя В.С.М., със седалище и адрес на управление: гр. В.-*** е предприела 

необходимите мерки и е осигурила наличие на архитектурна среда, предоставяща достъпа 

на лица, включително с увреждания, до и в обект аптека „М.“, находящ се на адрес: гр. С., 

***. 

 

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

ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В.С.М., със седалище и адрес на управление: 

гр. В.-***, да поддържа в изправност съоръжението, което да позволява самостоятелен 

и безпрепятствен достъп на лица с намалена подвижност или с увреждания до обект: 

аптека „М.“, находящ се на адрес: гр. С., ***.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доклад за самосезиране с вх.№ 12-11-2752/16.07.2019 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: …………………........... 

                                      О.К. 

               

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

                   С.С. 

 

                 ……………………….... 

             Н.А. 

 


