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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 72 

 

гр. С***, 20.02.2017г. 

 

 

 

 

     КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран постоянен 

заседателен състав по чл.48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация, в състав: 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.А.   

                                          ЧЛЕНОВЕ: А.М. 

                    И.С. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

разгледа докладваната от А.М. преписка № 218 по описа на Комисията за 2016г. и за да се 

произнесе взе предвид следното: 

  Производството е по реда на Раздел I от Глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация. 

В Комисията за защита от дискриминация на Република България с Разпореждане 

№606/18.07.2016г. на Председателя на КЗД е образувана преписка № 218/2016г. с оплаквания за 

тормоз при упражняване правото на труд по признак „лично положение” по жалба с вх.№44-00-

3194/29.06.2016г., подадена от Л.М.П. от гр.С*** срещу Директора на ОДЗ 79 „Слънчице“ – Е.С.. 

Предвид оплакванията за тормоз при упражняване правото на труд по признак „лично 

положение” и на основание чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), 

образуваната преписка № 218/2016г. е разпределена за разглеждане на Трети специализиран 

постоянен заседателен състав. 

Жалбата отговаря на изискванията на чл.51 от ЗЗДискр. и съставлява годно основание за 

образуване на производство.  

В  производството  по настоящата преписка, като ответна страна е конституирана Е.С. - 

Директора на ОДЗ 79 „Слънчице“ – Е.С.. 

  Жалбоподателката Л.М.П.сочи, че с период на прекъсване работи по трудово 

правоотношение в ОДЗ 79 „Слънчице“ - гр.С***. Насочва оплакванията си срещу действия на 

Е.С. в качеството й на Директор на ОДЗ 79 „Слънчице“. Жалбоподотаелката твърди, че била 

подложена „на системно и тенденциозно унижаване на човешкото достойнство, отправяне на 

заплахи и упражняване на принуда да напусна работа доброволно или под заплаха от 

дисциплинарно уволнение“ /цитат/ и че това се отразило на здравословното й състояние. 

Проучването по преписката е приключило, за което страните са уведомени и им е дадена 

възможност да се запознаят със събраните по преписката материали. Насрочено е открито 

заседание за 02.03.2017г. от 15:00 часа, за което страните са редовно призовани и са получили 

копия от доклада-заключение. 
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С вх. №44-00-522 от 16.02.2017г. в деловодството на КЗД е регистрирана молба, подписана 

от жалбоподателката Л.М.П., с която същата моли да бъде прекратена преписка №218/16г., 

образувана по подадена от нея жалба с вх.№44-00-3194/29.06.2016г. 

Настоящият състав на Комисията за защита от дискриминация, след като разгледа 

постъпилата молба от Л.М.П. счита, че искането изхожда от лице с правен интерес в качеството 

му на жалбоподател по преписка №218/2016г. Съставът намира така направеното волеизявление 

за процесуално допустимо, същото е съобразно с изискванията на Закона  за защита от 

дискриминация /ЗЗДискр./ и Правилата за производство пред КЗД /ППКЗД/. Приема за 

установено, че с писмо с вх. №44-00-522/16.02.2017г. жалбоподателката Л.М.П. ясно и 

категорично е изразила волята си за прекратяване на преписка №218/16г., няма съмнение за 

авторството на писмото, поради което следва да се приеме, че са налице условията на чл.52, ал.3 

от ЗЗДискр. и чл.8, ал.1, т.4 от ППКЗД, с оглед на което искането на жалбоподателката следва да 

бъде уважено и производството по преписката  да бъде прекратено.  

    Воден от гореизложеното и на основание чл.8, ал.1, т.4 от ППКЗД и чл.52, ал.3 от ЗЗДискр., 

Трети специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация  

 

   Р Е Ш И: 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 218/2016г., образувано с Разпореждане 

№606/18.07.2016г. на Председателя на КЗД по жалба с вх. №44-00-3194/29.06.2016г. на Л.М.П.с 

адрес: гр.С*** **, ул. „Св.Св. ***“ *, ет.*, ап.*, с оплаквания за тормоз при упражняване правото 

на труд по признак „лично положение”, срещу Директора на ОДЗ 79 „Слънчице“ – Е.С. с адрес: 

гр.С*** **, район С***, С***г**, ул. „Дж***“ №*. 

    

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №44-00-3194/29.06.2016г. на Л.М.П.от 

гр.С***, поради оттегляне на същата. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката. 

 

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 постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателката. 

 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………….. 

С. А. 

   

          ЧЛЕНОВЕ: ……………………… 

                     А.М.                                                              
            

                  ……………………… 

          И.С. 

 

                                   
 


