РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ

ПРЕССЛУЖБА

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА
ПЕРИОДА
от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.

09.08.2018г.
1.АНД № 104/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 11:00 часа, 2 зала
Постъпила е жалба от „…” ЕООД, представлявано от Ц.К., чрез адв.
Г.К.Н. против Наказателно постановление № К-039053 от 20.03.2018 г. на
Комисията за защита на потребителите – Регионална дирекция гр.
Пловдив, за това, че при направената проверка на 22.01.2018г. в
апартаментен хотел „…”, находящ се в к.к. П., е установено следното:
Проверката в туристическия обект е последваща и е във връзка с
предшестваща проверка, отразена в КП № К-0241772/16.02.2017г., при
която е установено, че същият е с утвърдена категория „три звезди” с
удостоверение № РК-19-9515/14.04.2014г., капацитет: 30 стаи, 60 легла.
Лицето, извършващо туристическата дейност хотелиерство в
апартаментен хотел „…” е „…” ЕООД, видно от предоставения касов бон
от 16.02.2017г. и приложен към КП № К-0241772.
При проверката на 16.02.2017г. е установено, че в приемното
помещение има тоалетна клетка за хора с намалена подвижност, която се
ползва като складово помещение, както и че няма обособена поне една
стая за хора с намалена подвижност.
Съгласно разпоредбата на чл.114, т.2 от Закона за туризма (ЗТ),
лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически
обекти по чл.3, ал.2, т. 1, 2 и 3 от ЗТ, са длъжни да предоставят
туристически услуги в туристически обект, който отговаря на
изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл.121,
ал.5 от ЗТ - Наредбата за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория,
отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
(НИМНЗХРРОКОПСДПК).
С наредбата по чл.121, ал.5 от ЗТ се определят конкретните
изисквания към местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения.
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Изискването за тоалетна клетка, оборудвана за хора с намалена
подвижност, е определено в Приложение № 1 към Наредбата по чл.121,
ал.5 от ЗТ, а изискването за обособяване на поне една стая за хора с
намалена подвижност е определено в т.7 от „Забележки по Приложение №
1”.
На 16.02.2017г. с КП № К-0241772 е установено, че туристическите
услуги, които предоставя „…” ЕООД не отговарят на посочените по-горе
изисквания, определени за хотели с категория „три звезди” - тоалетната за
хора с намалена подвижност не може да се ползва, а стая за хора с
намалена подвижност не е обособена и по този начин лицето, извършващо
хотелиерство „…” ЕООД, нарушава разпоредбата на чл. 114, т.2 от ЗТ.
За установеното нарушение на лицето, извършващо хотелиерство в
апартаментен хотел „…”, к.к. П., с категория „три звезди” - „…” ЕООД, е
дадено задължително писмено предписания (на основание чл.172, т.4 във
връзка с чл.171, ал.1, т.2 от ЗТ) в Протокол за проверка на документи
(ППД) № К-0098628/17.03.2017г., съгласно което е длъжно да предоставя
туристически услуги в апартаментен хотел „…”, к.к. П., с категория „три
звезди”, който следва да отговаря на следните изисквания за хотели с
категория „три звезди”, определени в Наредбата по чл.121, ал.5 от ЗТ:
1) Приложение № 1, Раздел III хотели категория „три звезди”, III. 1
Изисквания към изграждането на хотели категория „три звезди”, т.ХI
Приемен блок, т.ХI.4 - оборудвана една тоалетна клетка за хора с намалена
подвижност и
2) т.7 от „Забележки по Приложение № 1” - Да се обособят
определен брой хотелски стаи в зависимост от капацитета на мястото за
настаняване с функционално хотелско и санитарно оборудване, уреди и
приспособления за максимално преодоляване на архитектурно-социалните
бариери при обслужване на хора с намалена подвижност при спазване на
изискванията по чл.65, ал.3 от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. В
обектите с капацитет над 20 легла се осигурява най-малко една достъпна
хотелска стая.
Даденото предписание е със срок за изпълнение 17.04.2017г. В ППД
№ К-0098628/17.03.2017г. лицето, извършващо хотелиерство в
апартаментен хотел „…”, к.к. П. е предупредено писмено, че при повторно
установяване на нарушението ще бъде съставен АУАН.
Проверката на 22.01.2018г., отразена в КП № К-2639695 е
установила, че предписанието не е изпълнено - тоалетната за хора с
намалена подвижност се използва като складово помещение (съхраняват се
каси с бутилки на „кока кола”, празни касетки, кашони, помощни пособия
за почистване) и по този начин не е осигурено ползването й, както и не е
обособена поне една хотелска стая за хора с намалена подвижност.
1. Видно от гореизложеното е, че лицето, извършващо хотелиерство
в апартаментен хотел „…”, к.к. П. - „…” ЕООД, предоставя туристически
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услуги в обект, който не отговаря на изискванията за определената му
категория съгласно Наредбата по чл.121, ал.5 от ЗТ, и по-точно,
изискванията, посочени в Приложение № 1 към Наредбата, Раздел III
хотели категория „три звезди”, III. 1 Изисквания към изграждането на
хотели категория „три звезди”, т.ХI Приемен блок, т.ХI.4 - оборудвана
една тоалетна клетка за хора с намалена подвижност - в туристическия
обект не е осигурено ползването на тоалетната, предназначена за хора с
намалена подвижност, тъй като същата се ползва като складово помещение
и в т.7 от „Забележки по Приложение № 1” - не е обособена поне една
хотелска стая в мястото за настаняване, с функционално хотелско и
санитарно оборудване, уреди и приспособления за максимално
преодоляване на архитектурно-социалните бариери при обслужване на
хора с намалена подвижност, с което лицето, извършващо хотелиерство,
нарушава разпоредбата на чл.114, т.2 от Закона за туризма, установено на
22.01.2018г. с КП № К-2639695.
2. Видно от гореизложеното е и, че лицето, извършващо
хотелиерство в апартаментен хотел „…”, к.к. П. - „…” ЕООД, не е
изпълнило даденото задължително писмено предписание в ППД № К0098628/17.03.2017г., а именно: да предоставя туристически услуги в
обекта, който да отговаря на посочените в т.1 от настоящото наказателно
постановление изисквания на Наредбата по чл.121, ал.5 от ЗТ, със срок за
изпълнение 17.04.2017г., тъй като при проверката, отразена в КП № К2639695/22.01.2018г. е установено, че тоалетната за хора с намалена
подвижност в приемното помещение се ползва като складово помещение и
не е обособена поне една стая в мястото за настаняване, оборудвана за
хора с намалена подвижност.
С това лицето, извършващо хотелиерство в апартаментен хотел „…”,
к.к. П., нарушава разпоредбата на чл.227, ал.2 от Закона за туризма.
Нарушенията са установени на 22.01.2018г. с КП № К-2639695 и е
съставен Акт № К-039053 от 08.02.2018 г.
АУАН № К-039053 е съставен в отсъствие на нарушителя на
основание чл.40, ал.2 от ЗАНН, който не се яви и след поканата, отправена
писмено в КП № К-2639695/22.01.2018г.
Като взех предвид горното и на основание чл.53 във връзка с чл.83,
ал.1 от ЗАНН и чл. 232, ал.2 от Закона за туризма (обн. Дв. бр.30 от
26.03.2013г.,
изм.
Дв.бр.68/2013г,
изм.Дв.бр.109/2013г.,
изм.
Дв.бр.40/2014г.) на: „…” ЕООД
Код ЕИК: … Седалище и адрес на
управление: гр.П., бул. „…” № …, представляван от управителите
Л.П.С. ЕГН … и Ц.Д.К. ЕГН … заедно и поотделно, са наложени
наказания имуществени санкции, както следва:
1. За нарушение на чл.114, т.2 от Закона за туризма -1200 (хиляда и двеста)
лева на основание чл. 208 от Закона за туризма (обн. Дв. бр.30 от
26.03.2013г., изм. Дв. бр. 68/2013г, изм. Дв. бр. 109/2013г., изм. Дв. бр.
40/2014г.).
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

2. За нарушение на чл.227, ал.2 от Закона за туризма - 1000 (хиляда) лева
на основание чл. 227, ал.2 от Закона за туризма (обн. Дв. бр.30 от
26.03.2013г., изм. Дв. бр. 68/2013г, изм. Дв. бр. 109/2013г., изм. Дв. бр.
40/2014г.).

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЛА ПРЕДСТОЯТ ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ СЪДЕБНИТЕ СЪСТАВИ И КЪМ НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ
СЕ
КАСАЕ
САМО
ЗА
ОБВИНЕНИЯ
КЪМ
ПОДСЪДИМИТЕ: СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.2 НПК ОБВИНЯЕМИЯТ
СЕ
СЧИТА
ЗА
НЕВИНЕН
ДО
ЗАВЪРШВАНЕ
НА
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО С ВЛЯЗЛА В СИЛА
ПРИСЪДА, В КОЯТО СЕ УСТАНОВЯВА ПРОТИВНОТО.
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