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ТРЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОСТОЯНЕН ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ 

 

                                                                           

 

      

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

 

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:  И.С., 

     ЧЛЕНОВЕ:              А.М., 

                                                                                         С.А., 

                                                                                                 

изслуша доклада на А.М. - докладчик по преписка № 144/2015 г. по описа на Комисията за 

защита от дискриминация. 

Производството по преписка № 144/2015 г. пред Комисията за защита от 

дискриминация по реда на чл. 50, т. 1 е образувано с Разпореждане № 329 от 20.04.2015 г. 

на председателя на КЗД по жалба с вх. № 44-00-1436/06.04.2015 г., подадена от Н.А.Б..  

Предвид оплакванията за дискриминация по признак „лично положение“, 

посочени в Разпореждане № 329 от 20.04.2015 г., образуваната преписка № 144/2015 г. е 

разпределена за разглеждане на Трети специализиран постоянен заседателен състав.  

Въз основа на проведеното проучване са конституирани следните страни: 

- Н.А.Б., в качеството на жалбоподател; 

- „Б***-Б**“ АД, представлявано от изпълнителния директор В.Ж., в качеството 

на ответна страна; 

- П.Х., в качеството на ответна страна; 

- В.Б., в качеството на ответна страна; 

- Б.Б., в качеството на ответна страна. 

С вх. № 44-00-109/ 16.01.2017 г. е постъпило заявление от жалбоподателя Н.Б.за 

оттегляне на подадената от него жалба и за прекратяване на образуваното производство. 

Настоящият състав приема, че жалбоподателят е изразил ясно своята воля, поради което 

производството по преписка № 144/2015 г. следва да бъде прекратено на основание чл. 52, 

ал. 3, предл. първо от ЗЗДискр. 

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. 52, ал. 3, пред. първо от ЗЗДискр. 

производството по преписка № 144/2015 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-1436/06.04.2015 г., 

подадена от Н.А.Б..        
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Настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката. 

 

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:..................................................... 
                                                                 / И.С. /                      

                     

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ:         ..................................................... 
                                                                                                                         / А.М. /                                          

     

 
                                                                                          …................................................ 

                                                                                                              / С.А. / 


