
 1 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35 

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48 

e-mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 

 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 
 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA 

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48  

e-mail: kzd@kzd.bg 
_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 30 

 

                 гр. София, 24.01.2017 г. 

 

 

 Комисия за защита от дискриминация на Република България – Трети 

специализиран постоянен заседателен състав, състоящ се от следните членове на 

Комисията:   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. А.    

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  И. С. 

                                                                                  А. М. 

                                                                                                

разгледа докладваната от И. С. преписка № 359/2016 г. по описа на Комисията за 

защита от дискриминация. 

 Производството по преписка № 359/ 2016 г. е образувано с Разпореждане № 

978/ 27.12.2016 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по 

жалба с вх. № 44-00-5008/15.12.2016 г., подадена от Р. Н. Т. чрез адв. А Ч. С оглед 

направените оплаквания за дискриминация по признак „лично положение”, жалбата е 

разпределена за разглеждане на Трети специализиран  заседателен състав.  

 В жалбата си до КЗД Р.. Т разказва, че тя и дъщеря й са собственици на 

поземлен имот в с. Л., район П. В съседство с него лицето И. Ц. е изградила на 

оградата между двата имота постройка с жилищни функции, в нарушение на 

строителните норми. В резултат на това е издадена заповед от директора на дирекция 
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“О.с.к.” за премахване на незаконното строителство. Заявява, че след като в срока за 

доброволно изпълнение И. Ц. не е изпълнила разпореждането и не е премахнала 

незаконното строителство, дирекция “О. с. к.” е следвало да пристъпи към 

принудително премахване.  

 Междувременно въпросното лице е подало жалба срещу законността на 

започната и неизградена изцяло барака за инструменти, находяща се в имота на 

жалбоподателката. В резултат на това е издадена заповед от директора на дирекция 

“О.с.к.”за доброволно премахване на бараката. След неуспешно съдебно обжалване в 

срока за доброволното изпълнение Р. Т. е премахнала незаконния обект. 

 Счита, че въпреки идентичността на положението, в което се е намирала с 

лицето И. Ц., дирекция “О.с.к.”е бездействала да упражни правомощията си по 

отношение на съседския имот със същата експедитивност, с която е действала в 

нейния случай. Намира поведението на С. община, в лицето на дирекция “О. с. к.”, за 

дискриминационно спрямо нея, тъй като последната не е съобразила с принципа за 

своевременност и разумен срок при изпълнение на задълженията си да се отнася 

равнопоставено към субектите на правото на собственост.  

 Към жалбата са приложени множество доказателства в подкрепа на твърдяното.  

 За да бъде разгледано по същество оплакването на жалбоподателя, настоящият 

състав следва на първо място да прецени дали същото е допустимо с оглед 

съществуващите законови изисквания. 

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЗДискр. защитата от дискриминация би могла да се 

реализира единствено при упражняването на предвидените в Конституцията и 

законите на Република България права и свободи. Казано по друг начин, Комисията за 

защита от дискриминация, ограничена от действието на въпросната императивна 

правна норма, е компетентна да установи наличието на дискриминация единствено в 

случаите, когато неравното третиране е извършено спрямо жалещото се лице във 

връзка с упражняването от негова страна на субективните му права и законни 

интереси. 

 В същия смисъл са и текстовете на чл. 2 от Всеобщата декларация за правата на 

човека, чл. 2, пар. 2 от Международния пакт за икономически, социални и културни 

права, чл. 2, пар. 1 и чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически 

права, чл. 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи (както и все още нератифицирания от Република България Протокол № 12 
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към ЕКЗПЧОС и по-специално неговия чл. 1, пар. 1), чл. Е от Европейската социална 

харта (ревизирана) и чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. 

 Ето защо, за да се прецени в конкретния случай дали Комисията за защита от 

дискриминация е компетентна да се произнесе по подадената жалба, трябва да се 

изследва въпросът дали е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 1 от ЗЗДискр., което 

успоредно с това би довело и до отговора на въпроса дали лицето разполага с правен 

интерес по смисъла на чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК от воденето на настоящото 

производство. 

 Принципът, възприет още в римското право и признат в правните системи на 

цивилизованите държави по смисъла на чл. 38, пар. 1, б. „в“ от Статута на 

Международния съд на Организацията на обединените нации, е, че никой не може да 

черпи права от собственото си противоправно поведение (Nemo ex suo delicto 

meliorem suam conditionem facere potest).    

 Казано по друг начин, с оглед безспорно установеното в настоящото 

производство противоправно поведение на жалбоподателя същият не разполага със 

субективно право и законен интерес, при упражняването на които да е третиран по-

неблагоприятно в сравнение с други лица. Ето защо в конкретния случай Комисията за 

защита от дискриминация не е компетентна да установи и санкционира евентуалните 

разлики в третирането, а и жалбоподателят не разполага с правен интерес от воденето 

на настоящото производство. Следователно подадената жалба се явява недопустима с 

оглед изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 5 и т. 6 от АПК във връзка с чл. 6 от ЗЗДискр., 

поради което производството по преписка № 359/ 2016 г. следва да бъде прекратено. 

 Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав 

на Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗДискр.  

 

Р Е Ш И: 

 

 ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 и т. 6 от АПК във връзка с чл. 6, 

ал. 1 от ЗЗДискр. производството по преписка № 359/2016 г. 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №44-00-5008/15.12.2016 г., 

подадена от Р. Н. Т. чрез адв. А.Ч.    
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 Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 

/четиринадесет/ дневен срок от получаването му пред административния съд по 

седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал 

оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или 

седалището на жалбоподателя. 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                                                                      (С.А.)                                                        

                                                                                          

                                                                ЧЛЕНОВЕ: /п/ 

                                                                                                         (И. С.)                                                                                   

 

 

                                                                                       /п/ 

                                                                                     (А. М.) 


