ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД КЗД
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Чл. 50. Производство пред комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински
органи.
са

Чл. 51. (1) Жалбата или сигналът до комисията се подават писмено. Когато
написани на чужд език, те се придружават с превод на български език.
(2) Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;

3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или
сигналът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов
представител.
(3) Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от комисията.

Производството за защита от дискриминация се образува по жалба на
засегнатите лица; инициатива на комисията или сигнали на физически и юридически
лица, на държавни и общински органи.

Съгласно чл. 51, ал.1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)
жалбата или сигналът се подават писмено. Когато са написани на чужд език, те се
придружават с превод на български език.

Задължителното съдържание на жалбата до Комисията за защита от
дискриминация е определено в чл. 51, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖАЛБАТА ДО КЗД
Жалбата или сигналът се адресират до председателя на Комисията за
защита от дискриминация и трябва да съдържа следните реквизити:

1.

Подател на жалбата или сигнала –
Данни/Подател


Име



Представителство



Адрес за кореспонденция



Приложения

Физическо лице
 трите имена



точен адрес,
телефон за
връзка, факс и/или
електронен адрес

Юридическо лице
 наименование на
юридическото лице
 представляващ
юридическото лице
/удостоверено с
надлежен документ/
 седалище и адрес на
управление

 удостоверение
за
актуално състояние
на търговеца или
юридическото лице

Право да подадат жалба /изразяване на правно валидна воля/ имат само дееспособни
лица, навършили пълнолетие, които не са поставени под запрещение. В останалите
случаи следва да се имат предвид нормите на чл. 1 – чл. 5 от Закона за лицата и
семейството. За юридическите лица, това право се упражнява от лицата, имащи
право да представляват същото.

2.

Изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигнала –
- посочват се кратко, ясно и последователно обстоятелствата, върху които се основава
жалбата - кога, къде, от кого и с какви конкретни действия или бездействия на
посочените в жалбата лице/а е осъществена твърдяната дискриминация /нарушено е
правото на равно третиране, осъществен е тормоз и т.н. /
- посочване на база за сравнимост - между кои лица, намиращи се в сходно положение, е
извършено или допуснато неравно третиране;

3.

Посочване на конкретните искания с оглед компетентността на КЗД по чл. 47 от Закона
за защита от дискриминация;

4.

Дата и подпис на лицето, което подава жалбата/сигнала или на негов представител
(когато подателите на жалбата/сигнала са повече от едно физическо лице, тя/той се
подписват от всеки от тях). Анонимни сигнали и жалби не се разглеждат.

Към жалбата или сигнала се прилагат:
пълномощно, оформено съгласно изискванията на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс, когато жалбата или сигнала се подават от пълномощник;
декларация по чл. 6, ал. 2 , т. 2 от Правилата за производство пред КЗД, че към момента
на подаване на жалбата или сигнала до Комисията, няма заведено съдебно дело със същия
предмет между същите страни (когато подателите са повече от един, за всеки от тях);
удостоверение за регистрация и актуално състояние на търговеца или юридическото
лице;
писмени доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата или сигнала, а ако не са
оригинали – заверени копия от подателя им и/или други доказателства.

Съгласно чл.51, ал.3 от ЗЗДискр. анонимни жалби и сигнали не се разглеждат. Жалба или
сигнал, изпратени по електронна поща са редовни, само ако са подписани с електронен
подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

