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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 81 

 

гр.София, 22.02.2017 г. 

 

 

 

          Комисията за защита от дискриминация на Република България – ТРЕТИ 

заседателен състав по чл.48, ал.2, т.3 от ЗЗДискр. с членове: 

                                                                                       

                                                                      Председател:   И.С. 

                                                                             Членове:   С.А. 

                  А.М. 

          

разгледа докладваната от С.А. преписка № 317 по описа на КЗД за 2016 г. и за да се 

произнесе взе предвид следното: 

 

Производството по преписката е образувано с разпореждане № 869 от 08.11.2016 г. 

на председателя на КЗД по подадена жалба (вх. № 44-00-40091/03.10.2016) от Ж.К.С. 

С оглед изложените в инициативния документ оплаквания преписката е  

разпределена за разглеждане на ТРЕТИ заседателен състав. 

 Жалбоподателката описва, че на 1.09.2016 г. пътувала с приятеля си от Марсилия 

за Лондон с авиокомпания Ryanair  с резервация на билета UZMPME. Допълва се, че след 

като успешно преминала проверка на багажа и личните й документи, при бординга на 

гейта й било поискано от служителката отново идентифициращ документ, различен от 

личната карта, с която разполагала и била регистрирала в системата на Ryanair. След като 

служителката видяла българската лична карта, съобщила на жалбоподателката, че 

предвид, че зачестили измамите с документи от страните от Източна Европа- Румъния, 

Италия, България – следвало да представи друг документ (освен личната карта) като 

паспорт, шофьорска книжка, френска или европейска здравна карта. Обяснила, че 

паспортът й е вкъщи, а шофьорската книжка в колата на паркинга. Посочила, че като 

европейски гражданин имала право да пътува само с българска лична карта до Англия, 

картата й била валидна, а тя като пътуващ е преминала бордна проверка. Разговаряла с 

прекия ръководител на служителката от телефона на последната. Била информирана, че 

следва да представи друг документ. Била попитана и къде живее и какво ще прави в 

Англия. Попитали я също за банкова карта, на което отговорила отрицателно. Била 

предупредена, че ако не представи „втори документ“ нямало да бъде допусната в самолета. 

След като приключил разговорът по телефона служителката наредила на Ж.С. да се 

отдръпне от опашката. След това служителката приканила останалите пътници да минават 

без да изисква каквито и да е документи. Малко след това С. била пусната да премине, 
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като и се извинили, че причината за демонстрираното отношение било единствено поради 

факта, че личната й карта била от България. Впоследствие при влизането и излизането в 

Англия нямала никакви проблеми. 

Написала оплакване до авиокомпания Ryanair, на което й било отговорено. 

Ж.С. счита, че политиката Ryanair дискриминира граждани от Източна Европа, като 

транспортните агенти надхвърлят правомощията си и съдейки от това, което й се било 

случило в летището на Марсилия, ако била французойка, нямало да бъде разпитвана, 

тествана, унижавана пред очите на останалите пътници, включително пред нейния 

приятел.  

Исканията на жалбоподателката са да бъде образувано производство съобразно чл. 

50, ал.1 от ЗЗДискр., като бъде установено дали е налице дискриминация по признак 

„националност“. Прави се искане за допускане на свидетел. 

Прилага: 

-разпечатка електронна кореспонденция с Ryanair; 

- копие бордна карта; 

-копие от лична карта; 

-декларация по чл.6, ал.2, т.2 от ППКЗД. 

  

Жалбата, видно от подписа, сравнен с подписа на декларацията по чл.6, ал.2, т.2 от 

ППКЗД, приложена към нея, е подписана от В.С.. Същият не е посочен като пълномощник, 

подаващ жалбата, но от подписа е явно, че действа като такъв. 

С писмо с изх.№ 44-00-4227/11.10.2016 г. е указано на Ж.К.С.да отстрани 

нередовностите по жалбата си, като представи декларация по чл.6, ал.2, т.2 от ППКЗД, 

подписана лично от жалбоподателката, както и да представи пълномощно, ако жалбата е 

подадена от пълномощник.  

Към преписката е приложено пълномощно с нотариална заверка от 06.08.2015 г., 

което овластява В.С. да подава молби, декларации и заявления за издаване на 

документи, удостоверения и други документи от всички общински и държавни 

органи, но не му дава пълномощие да подава жалби. 

Предвид гореизложеното следва да се приеме, че указанието не е изпълнено в срок 

и е налице основанието за прекратяване на производството по чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. 

Освен това, съгласно чл. 3, ал.1 от ЗЗДискр., този закон защитава от дискриминация 

всички физически лица на територията на Република България. Разпоредбата има както 

материален, така и процесуален характер. Поставено е изискване, че обект на 

дискриминация могат да бъдат както физически, така и юридически лица, които са станали 

жертва на дискриминация на територията на Република България. КЗД е независим 

специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от 

дискриминация и осигуряване равенство на възможностите, създаден по силата на 

ЗЗДискр. Макар и да прилага различни по сила и правопорядък антидискриминационни 

източници, КЗД черпи компетентността си от този закон, който в случая е неприложим 

предвид местоизвършването на твърдяното дискриминационно нарушение в жалбата. 

Освен всичко друго, компетентността (териториална, материална) обявява на 

заинтересованите - граждани, организации, органи - кой има правото и задължението да се 

занимава и да решава определен кръг въпроси. В случая КЗД е в невъзможност да се 

произнесе по същество на повдигнатия въпрос, касаеш поведението на определени 

служители на авикомпания Ryanair на летището в гр. Марсилия, Франция спрямо 

българска гражданка.  
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Ето защо Комисията за защита от дискриминация, ТРЕТИ специализиран постоянен 

заседателен състав,  на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр., както и на чл. 3, ал.1 от 

ЗЗДискр., вр. чл. 40, ал.1 и чл. 47 от ЗЗДискр. и чл. 30, ал.1 от АПК.  

 

 

Р   Е   Ш   И: 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка 317/2016 г. по описа на КЗД,  

образувано по жалба вх. № 44-00-4091/03.10.2016 г., подадена от Ж.К.С. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 44-00-4091/03.10.2016 г. 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК чрез КЗД  в 14-дневен срок от 

получаването му. 

  

 

 

       

    

 

       Председател: 

        И.С. 

         

        Членове: 

         С.А. 

 

 

        А.М. 

 

 

 

 

     

           

 

 

        

 

 

  

 

 


