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                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

  

                                                                                № 16 

 

                                                             гр. София, 17.01.2017г. 

 

                     КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран 

заседателен състав, определен с Разпореждане № 906/19.11.2013г. на Председателя на Комисия за 

защита от дискриминация /КЗД, на свое заседание в състав: 

 

                                                                            Председател:   С.А.             

                                                              Членове:  И.С.                                                                                                           

                                                                                                                   А.М. 

                                                                                                                          

                                                                                                           

                     разгледа докладваната от преписка № 410/2013г. по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2013г., и за да се произнесе взе предвид следното:  

                     Производството е по реда на раздел І от глава ІV на Закона за защита от 

дискриминация. 

                     Производството по преписка № 410/2013г. е образувано с Разпореждане № 

906/19.11.2013г.  на председателя на КЗД по подадена жалба с вх. № 44-00-4622/06.11.2013г. по 

описа на Комисията от  П.И.М. от град С***, с адрес: ж.к. Н***, бл.*, вх.*, ет. *, ап. * срещу К.Г. – 

регионален мениджър в „П***“ ООД и Т.А. – завеждащ отдел „Човешки ресурси“. 

         Въз основа на направените оплаквания за допусната дискриминация по признак 

„лично положение“, преписката е разпределена за разглеждане от Трети специализиран 

заседателен състав на Комисията. В изпълнение на правомощията си докладчикът се е запознал с 

жалбата на П.И.М.. Видно от изложеното в жалбата, неговите оплаквания са за възникнал скандал 

между него и посочените ответните страни. От написаното в жалбата се разбира, че се е стигнало 

до физически сблъсък между него и К.Г., след като той го попитал какво става с неговата заплата и 

Г. му налетял, а той за да се защити го ударил. По твърдения на жалбоподателят била повикана 

полиция. Полицаите от 05 РПУ съставили предупредителни протоколи за саморазправа на 
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двамата. По-късно след като му били поискани писмени обяснения от работодателя,  

жалбоподателят бил уволнен дисциплинарно от работа. При така описаната обстановка  в жалбата, 

докладчикът с оглед спазване на правомощията си по чл.15 от Правилата за производство пред 

Комисията и извършената от него проверката дали са изпълнени  изискванията на чл.51 от 

ЗЗДискр.  и  чл.8 от същите Правилата е установил, че  заявеното в жалбата нарушение не от 

компетентността на Комисията за защита от дискриминация. Видно от жалбата се касае  за 

отношения между посочените страни, които се регулират по друг ред от друг орган. Комисията не 

е призвана да разглежда възникнали междуличностни спорове, при и по повод на трудово-правни 

отношения. Според чл.40, ал.1 от ЗЗДискр. Комисията за защита от дискриминация е независим 

специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и 

осигуряване равенство във възможностите. На основание чл. 47 от Закона за защита от 

дискриминация, Комисията за защита от дискриминация е длъжна да установява нарушения на 

ЗЗДискр. и на други закони, уреждащи равенството в третирането, извършителя на нарушението и 

засегнатото лице. В настоящата жалба не са изложени оплаквания, които се отнасят за неравно 

третиране по ЗЗДискр.,  не са представени от жалбоподателят факти, въз основа на които може да 

се направи предположение, че е допусната срещу него дискриминация от посочените ответни 

страни, а по-скоро са свързани с обстоятелства които засягат лични отношения, в основата на които 

стои възникнал  конфликт, прераснал в саморазправа. Правните основания за образуване на 

производство пред КЗД са изчерпателно изброени в нормата на чл.50 от ЗЗДискр. Като изключим 

"самосезирането" и "сезирането чрез сигнал", необходимият правен интерес в производствата по 

ЗЗДискр. е наличното "потенциално засягане" от евентуалното дискриминационно нарушение, 

респективно търсената благоприятна промяна в сферата на жалбоподателя целено с издаването на 

акта. В случая разглеждащият състав намира, че от фактите изложени от жалбоподателя за 

осъществена срещу него дискриминация в жалбата му пред КЗД, не може да се направи 

предположение, че спрямо него е осъществена дискриминация. Поради тази причина, съставът 

прави извода, че претенцията му не е от компетентността на Комисията за защита от 

дискриминация, защото касае взаимоотношения, които се регулират по друг ред от друг орган. 

Като съобрази чл.47 от ЗЗДискр., както и чл. 31 от АПК, който е приложим на основание чл.70, ал.1 

от ЗЗдискр., настоящият състав намира за процесуално недопустимо за разглеждане в 

производство пред Комисията за защита от дискриминация по реда на Глава Четвърта, Раздел І от 

ЗЗДискр. жалбата на П.И.М., подадена в Комисията за защита от дискриминация срещу К.Г. – 

регионален мениджър в „П***“ ООД и Т.А. – завеждащ отдел „Човешки ресурси“ и прецени, че 

същата следва да бъде оставена без разглеждане по същество, а образуваното производство по 

преписка с № 410 /2013г. – прекратено. 

             Воден от горното и на основание чл.66 от ЗЗдискр., Трети  специализиран заседателен 

състав на Комисията за защита от дискриминация 

 

                                                                                 Р  Е  Ш И : 

 

      ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  на основание чл. 8, ал. 2 от ППКЗД във вр. с чл. 

52 от ЗЗДискр., както и на чл. 31 от АПК по преписка с № 410 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2013г., образувано по жалбата на П.И.М. от град С***, с адрес: ж.к. Н***, бл. *, 

вх. *, ет. *, ап. *, подадена  срещу К.Г. – регионален мениджър в „П***“ ООД и Т.А. – завеждащ 
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отдел „Човешки ресурси“. 

 

 

                 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по същество жалбата на П.И.М.от град С***, с адрес: 

ж.к. Н***, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, подадена  срещу  К.Г. – регионален мениджър в „П***“ ООД и 

Т.А. – завеждащ отдел „Човешки ресурси“. 

 

       Решението да се изпрати на П.И.М.от град С***, с адрес: ж.к. Н***, бл. *, вх. *, ет. *, ап. 

*. 

                  Решението на основание чл.68, ал.1 от ЗЗДискр. подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Комисията за защита от дискриминация в 14 - дневен 

срок от съобщаването му на страните. 

                                                                                                    

 

                                                                                                  Председател : …………………….               

                                                                                                                               С. А.  

 

                                                                                                    Докладчик  : ……………………    

                                                                                                                                И.С.  

 

                                                                                                                            …………………… 

                                                                                                                                А. М. 

 

 

 

 

     


