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          Комисията за защита от дискриминация на Република България, Трети 

специализиран заседателен състав, определен по реда на чл.48, ал.1 от Закона за защита от 

дискриминация, състоящ се от следните членове: 

                                                                                       

                                                                           Председател:   И.С. 

                                                                           Членове:           А.М. 

                                                                                                     С.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в заседание разгледа докладваната от А.М. преписка №195 по описа на КЗД за 

2014г и за да се произнесе взе предвид следното: 

           Производството пред Комисия за защита от дискриминация (КЗД) е образувано по 

повод постъпила жалба с вх. №44-00-1226/17.03.2014г, подадена от М.А.И. и М.Н.И. от гр. 

П** срещу Директора на ДНСК „Южен Централен район“, гр. П***, с изложени 

оплаквания за дискриминация по признак „лично положение“. 

          С оглед направените оплаквания преписката е разпределена за разглеждане на Трети 

специализиран заседателен състав.  

          В инициативния документ жалбоподателите сочат, че през 1984г, 1985г и 1986г са 

построили заедно с баща си две двуетажни жилищни сгради. През 2012г получили заповед 

от ДНСК – Южен Централен Район, гр. П*** за премахване на сградите, защото са 

незаконни. Задават въпроса „Защо се подхожда така спрямо нас, след като до нас и зад нас 

има още 6-7 къщи които са незаконни и никой не ги закача.“ Считат, че спрямо тях се 

упражнява дискриминация.  

          Искането към КЗД е да се произнесе съобразно правомощията.  

          На 14.02.2017г в деловодството на КЗД е заведен документ с вх. №44-01-25, подаден 

от М.А.И.и М.А.И., с адрес: гр. П***, ул. „М***“ №* и №*, с които последните отправят 

молба да се прекрати преписка №195/2014г, по описа на КЗД, образувана по жалба вх. 

№44-00-1226/17.03.2014г срещу ДНСК „Южен Централен район“, гр. П***. 

           Настоящият състав на Комисията за защита от дискриминация приема за 

установено, че с молба вх. №44-01-25/14.02.2017г, М.А.И.и М.А.И. ясно и категорично са 

изразили волята си за оттегляне на жалбата и няма съмнения, че искането изхожда от лица 

с правен интерес в качеството им на жалбоподатели по преписка №195/2014год. 
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            Направеното волеизявление е процесуално допустимо съобразно изискванията на 

Закона за защита от дискриминация и Правилата за производство пред КЗД (ППКЗД),  

поради това съставът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на 

производството по преписката съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗЗДискр. и чл. 8, ал. 1, т. 4 от 

ППКЗД. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. и чл. 8, ал. 1,    

т. 4 от ППКЗД, Трети специализиран заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация 

 

 

Р Е Ш И 

 
 ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. производството по преписка 

№195/2014г по описа на Комисията за защита от дискриминация 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №44-00-1226/17.03.2014г, подадена от 

М.А.И.и М.Н.И.от гр. П**. 

 

          Настоящото решение да бъде изпратено на страните. 

 

          Решението подлежи на обжалване по реда на АПК  чрез Комисията за защита от 

дискриминация  в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                                   

                                                                                                                  И.С. 

 

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 

 

                                                                                                                 А.М. 

                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                                  С.А. 

 

apis://Base=ANLT&DocCode=18970&ToPar=Art8_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=ANLT&DocCode=18970&ToPar=Art8_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=ANLT&DocCode=18970&ToPar=Art8_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=ANLT&DocCode=18970&ToPar=Art8_Al1_Pt4&Type=201/

