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                                                                          РЕШЕНИЕ 

                                                                        № 79 

                                                      гр. София, 22.02.2017г. 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран 

заседателен състав по чл.48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, определен със 

Заповед № 447/06.08.2012г., състоящ се от следните членове на Комисията: 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.М. 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: И.С. 

                                                                                               С.А. 

 

 на свое закрито заседание разгледа докладваната от И.С. преписка № 200 по описа на 

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

Производството е по реда на    раздел І от глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация /ЗЗДискр./.             

Производството по преписка №200/2016г. е образувано с Разпореждане № 

529/05.07.2016г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа на 

жалба с вх. № 44-00-3072/21.06.2016 г. по описа на КЗД, подадена от С.Н.Р. от с.З*** срещу 

Н.Л.К., в качеството й на директор на ОУ „Христо Ботев“, с. З**, общ. С***, обл. Б***. 

С оглед изложени твърдения за дискриминация по признак „лично положение“ по 

чл.4, ал.1 на ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане на Трети специализиран 

постоянен заседателен състав. 

Надлежни страни по преписката са :  

Жалбоподател 

С.Н.Р., с адрес за призоваване: с. З***, обл. Б***, ул. „О***“ №*;                                                                                                                                                                                                                                          

Ответни страни: 

Н.Л.К., в качеството й на директор на ОУ „Христо Ботев“, с. З**, общ. С***, обл. 

Б***, с адрес за призоваване: с. З**- **, обл. Б***, ул. „Х***“ №*. 

ОУ „Христо Ботев“ с. З**, общ. С***, обл. Б***, с адрес за призоваване:с. З**-**, обл. 

Б***, ул. „Х***“ №*. 

Жалбоподателката съобщава за възникнал конфликт между ответната страна и нейни 

роднини, прераснал в скандал на територията на училището. Това довело до водене на 

съдебни дела, в които ответната страна посочила за свидетел жалбоподателката. Последната 

отказала да свидетелства в полза на К. и от този момент започнал „…истински психически 

тормоз от страна на директорката...“ 

Съобщава и за друг случай, когато възникнал проблем с диплома за завършен осми 

клас. К. отново обвинила нея, независимо, че се оказало, че тя няма вина за случилото се. 

Описва и ситуации, при които е била преместена в друго работно помещение, нямала чип, с 

който да отваря вратата и съответно не можела да стигне до работното си място, отброявала 
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точно колко листи дава на всеки служител и всички консумативи стояли при нея. 

Оплаква се, че е изпълнявала длъжността „ЗАТС“ на пълен щат, в последствие е 

изпълнявала същата длъжност, но на половин работен ден и ½ щат домакин. Междувременно 

със Заповед № 2485-435/29.06.2016г. трудовото правоотношение на жалбоподателката на 

длъжност „1/2 бройка домакин“ е прекратено.      

Предвид гореизложеното моли на основание чл. 50 от Закона за защита от 

дискриминация да бъде образувано производство и да се установи налице ли е 

дискриминация. Да бъде постановено преустановяване на нарушението до установяване на 

положение на равно третиране, както и да се наложат предвидените в закона санкции или 

принудителни административни мерки. 

Приложена е декларация по чл.6, ал.2, т.2 от ПП пред КЗД. 

Настоящият състав намира жалбата за допустима с оглед сезирането на 

административния орган в срока по чл.52, ал.1 от ЗЗДискр. Не са налице отрицателни 

процесуални предпоставки, възпрепятстващи образуването на производство и разглеждането 

на жалбата по същество. 

 По преписката е извършено проучване по реда на чл.55 – чл.59 от ЗЗДискр.  

 На 20.02.2017г.  е постъпила молба от жалбоподателката  С.Н.Р. с вх. № 44-00-

554/20.02.2017г., с която оттегля жалбата си до Комисията за защита от дискриминация и 

моли  производството по образуваната преписка № 200/2016г. да бъде прекратено.  

 Настоящият състав приема, че с писмо с вх.№ 44-00-554/20.02.2017г., 

жалбоподателката С.Н.Р. от с. З** ясно и категорично е изразила волята си за оттегляне на 

жалбата, поради което на основание  чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр.  производството по преписката 

следва да бъде  прекратено. 

 С оглед  гореизложеното  и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр,  Комисията за 

защита от дискриминация. 

             РЕШИ: 

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 200 / 2016г. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 44-00-3072/21.06.2016г., подадена от 

С.Н.Р. от с. З**. 

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 жалбоподателя. 

 

 

                                                       Председател :……..…………………….. 

       / С.А. / 

     Членове:……………………………… 

                / И.С. / 

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

                                                                              / А.М./    


