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РЕШЕНИЕ 

 

№ 59 

 

гр. София, 14.02.2017 г.  

 

 

 

            КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.), определен със Заповед № 447/06.08.2012 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация, в състав: 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.А. 

                         ЧЛЕНОВЕ:  А.М. 

                                    И.С. 

 

разгледа докладваната от А.М. преписка № 105 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:                              

Производството по преписка № 105/ 2016 г. е образувано с Разпореждане № 268/ 

06.04.2016 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по сигнал 

с вх. № 44-00-708/ 24.02.2016 г. по описа на КЗД, подаден от К.С.Д. от гр. П***. С оглед 

направените оплаквания в сигнала за извършена дискриминация по признак „лично 

положение” преписката е разпределена за разглеждане от Трети специализиран 

заседателен състав. 

Сигналът отговаря на изискванията на чл. 51 и чл. 52 от Закона за защита от 

дискриминация и съставлява годно правно основание за образуване на производство. Не 

са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането му и 

произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

 

I. Надлежни страни по преписката са: 

 

1.Сигналоподател: 

1.1.К.С.Д., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *;  

 

2.Ответна страна: 

2.1.Ж.А.П., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *;  

2.2.Т.С.П., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *; 

 

3.Заинтересована страна: 

3.1.И.Т.С., с адрес: с. А*** **, общ. П***; 
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В сигнала до КЗД К.Д. посочва, че майка й е на 74 години и живее в с. А**, община 

П***, където има само един магазин за хранителни стоки. Негови собственици са сестра й 

и зет й (Т. и Ж. П.), съответно дъщеря и зет на майка й, които отказват да й продават хляб. 

Сигналоподателката подчертава, че това автоматично лишава майка й от възможността да 

се изхранва, тъй като се налага да ходи за тази цел до съседните градове – К*** или П***, 

но понеже е възрастна и трудноподвижна, й е невъзможно да го прави. В заключение Д. 

посочва, че създадените между тях лични отношения са причина за отказа им да 

обслужват майка й. 

На основание чл. 23, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройство и дейността на КЗД 

във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗЗДискр. е извършена проверка по случая на 10.05.2016 г. от 

гл. специалист И.И., регионален представител на КЗД в гр. Б***. В тази връзка са снети 

обяснения в присъствието на кметския наместник на с. А**, П.Х.от К.Д., И.С. и Ж.П..  

От обясненията става ясно, че кметският наместник на с. А** е запознат със случая 

и нееднократно се е опитвал да го разреши. Потвърждава изнесеното в сигнала, че от три 

месеца на И.С. е отказано от собственика на павилиона в селото, Ж.П., да й бъде продаван 

хляб поради личен конфликт.  

От състоялата се между регионалния представител на КЗД и кметския наместник 

на с. А** среща със засегнатото лице - И.С., става ясно, че лицето Ж.П. й е зет, който през 

подледните 12 години е стопанисвал павилион за хранителни стоки, находящ се в двора, 

собственост на И.С., поради това, че същият работел като полицай и нямал право да 

притежава търговско дружество. Следва разрив на отношенията между тях, в резултат на 

който С. напуска павилиона и премества магазина си в помещение в центъра на селото. 

Необходима му е била скица на павилиона, но след отказ на И.С. да му я предостави, П. 

спира да й продава хляб от магазина си, който обаче е и единственият в селото.  

Ж.П. потвърждава изнесеното от потърпевшата, като прави уточнението, че е спрял 

да й продава продукти след отказа й да му предостави документите на павилиона, за чието 

изготвяне той самият е заплатил.  

Въпреки положените от регионалния представител на КЗД усилия да бъде 

сключено споразумение между страните, такова не е постигнато и поради изричната воля 

на сигналоподателката производството да продължи.  

С вх. № 44-00-2957/ 13.06.2016 г. е постъпило становище от Ж.А.П.. В него 

ответната страна преповтаря изложената по-горе в доклада фактическа обстановка, като 

прави уточнението, че след намесата на регионалния представител на КЗД той е започнал 

да продава хляб на И.С.. Подчертава, че този факт не се е променил, макар Стоева да не 

му е предоставила така нужните за него документи от имота си. 

В предоставеното от Т.С.П. становище с вх. № 44-00-2955/ 13.06.2016 г. освен, че 

се потвърждава изложената от съпруга й Ж.П. и регионалния представител на КЗД 

фактическа обстановка, се подчертава, че тя няма отношение към магазина и не работи в 

него, поради което не разбира защо се търсят обяснения от нея. Заявява, че нито майка й, 

нито сестра й са я потърсили за разговор с цел разрешаване на случая. Очаква, че след 

като тя и съпругът й са започнали да продават хляб на майка й, последната да им върне 

необходимите документи за наследствения имот.  

Проведено е едно открито заседание по преписката. Помирителна процедура по чл. 

62, ал. 1 от ЗЗДискр. не е водена поради отсъствието на страните, както и поради изричния 

им отказ преди това в разговор с регионалния представител на КЗД. След приобщаването 

на всички събрани по преписката материали, същата е обявена за решаване.  

 След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

писмени доказателства, Трети специализиран заседателен състав прие за 

установено следното: 

 И.Т.С. е на 74 години и е трудно подвижна. В селото, в което живее – А**, общ. 

П***, има един-единствен магазин за хранителни стоки, който е собственост на Ж.А.П., 

ответна страна в настоящото производство и зет на И.С.. Не се спори между страните, 

доколкото има категорични свидетелски показания по преписката (на кметския наместник 
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на с. А** – П.Х.и на сигналоподателката и дъщеря на И.С. – К.Д.), а и самопризнание от 

страна на самия Ж.П., че именно той, а не съпругата му, е отказвал на И.С. да пазарува 

хранителни стоки и най-вече хляб от неговия магазин. Причина за това е отказът й да му 

предостави скица от неин имот, където преди време се е помещавал негов павилион.  

 Макар да не покрива критериите за престъпление, отказът на Ж.П. да продава 

хранителни продукти на своята тъща и заинтересована страна в настоящото производство 

И.С., представлява тормоз по смисъла на ЗЗдискр. спрямо нея. Според § 1, т. 1 от ДР на 

ЗЗДискр "тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, 

изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат 

накърняване достойнството на лицето или създаване на враждебна, обидна или 

застрашителна среда. За състава е очевидно, че на ответника Петров е бил известен факта, 

че в селото има един-единствен хранителен магазин и това е неговият и въпреки това след 

възникналия помежду им конфликт е отказал да продава на С. хляб и други продукти. 

Обстоятелството, че същият умишлено е спрял да го прави и едва след намесата на 

регионалния представител на КЗД е започнал отново да й продава хранителни продукти 

затвърждават мнението на състава, че спрямо засегнатото лице И.С. е извършен тормоз.  

  За да е налице тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. е необходимо да се 

установят конкретни факти, че поведението на ответника спрямо засегнатото лице е 

основано на признак по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. В случая съставът счита, че действията на 

Ж.П., обсъждани по-горе в решението спрямо И.С., се дължат на нейното лично 

положение, формирано от обстоятелството, че тя е негова тъща, във връзка с което имат 

конфликт за документи, които тя не желае да му предостави. И вместо да търси друг 

начин за набавянето им, ответникът е отказал да й продава хранителни стоки в 

притежавания от него единствен магазин в селото, чрез което формално е изнудвал С. с 

една-единствена цел – да му предостави исканата от него скица. Разгледаното вече 

поведение на ответната страна безспорно е  в състояние да накърни авторитета и 

достойнството на засегнатото лице и да създаде обидна за нея среда. Описаното поведение 

на Ж.П. сочи на нежелано, неблагоприятно и унизително третиране на Стоева, което 

представлява тормоз по смисъла на ЗЗДискр. 

 Имайки предвид факта, че направените от КЗД усилия дадоха резултат и след 

намесата на регионалния представител на КЗД ответникът е започнал да продава хляб на 

С., както и с оглед особената ценност, която представляват взаимоотношенията между 

толкова близки роднини (първа и втора степен на родство), каквито са страните в 

настоящото производство, съставът намира, че следва само да констатира извършеното 

нарушение, но не и да налага санкции.  

 С оглед гореизложеното, Комисията за защита от дискриминация, Трети 

специализиран заседателен състав, на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за защита от 

дискриминация 

 

          Р Е Ш И: 

 

 

УСТАНОВЯВА по отношение на К.С.Д., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *, че 

Ж.А.П., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *, е извършил акт на дискриминация под формата 

на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. на 

основата на признак „лично положение” по отношение на И.Т.С., с адрес: с. А** **, общ. 

П***, с което е нарушил забраната по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр.    

 

УСТАНОВЯВА по отношение на К.С.Д., с адрес: гр. П***, ул. „П***” № *, че 

Т.С.П., с адрес: гр. П***, ул. „П***” №*, не е извършила акт на дискриминация под 

формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. 

на основата на признак „лично положение” по отношение на И.Т.С., с адрес: с. А** 8211, 

общ. П***. 
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НЕ НАЛАГА глоба на Ж.А.П. за извършването на установената с настоящото 

решение дискриминация. 

 

Решението да се връчи на всяка една от страните в производството. 

 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните пред административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, 

в чийто район се намира постоянният или настоящ адрес (седалището) на жалбоподателя.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………….. 

                     С.А. 

 

               ЧЛЕНОВЕ:  ………………………. 

                   А.М.    

  

               ……………………… 

                                                                                                И.С. 


