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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 81 

 

гр. С., 25.01.2021 г. 

 

 

     КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

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

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орлин Колев     

                                         ЧЛЕНОВЕ: Владимира Стоименова 

                  Сабрие Сапунджиева 

                  Златина Дукова 

                  Петър Кичашки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

разгледа докладваната от Владимира Стоименова преписка № 429 по описа на 

Комисията за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

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

дискриминация. 

Производството по преписка №429/2020г. е образувано с Разпореждане 

№753/10.06.2020г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз 

основа на жалба с вх. №44-00-1244/13.05.2020г. и допълнение с вх. №44-00-

1450/01.06.2020г., подадени от Д.Б.Г. срещу “У.” АД. Предвид оплакванията за 

евентуална дискриминация, извършена под формата на „тормоз“ по признак 

„образование“, преписката е разпределена за разглеждане от Четвърти специализиран 

постоянен заседателен състав. 

Докладчикът по преписката е установил, че се излагат твърдения за повече от 

един признак, а именно „лично положение“, освен посочения от жалбоподателя 

„образование“. Предвид това, с Разпореждане №1392/09.09.2020г. на Председателя на 

Комисията за защита от дискриминация преписката е преразпределена от Четвърти 

СПЗС за разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав. 

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

основание за образуване на производство.  

Жалбоподателят твърди извършена спрямо него дискриминация по признак 

„образование“, осъществена под формата на „тормоз“ – „чрез бездействие, изразено в 

неотсрочване на вноските по кредит, и чрез действие – отказ от приемане на 

подадено искане за отсрочване на кредит в условията на извънредно положение 

поради невъзможност на кредитополучателя да работи с приложението Е.“ /цитат от 

жалбата/. 

   С вх. №44-00-3493/16.11.2020г. в деловодството на КЗД е регистрирана молба, 

подписана от жалбоподателя Д.Б.Г., с която същият моли да бъде прекратено 

производството по преписка №429/20  г., образувана по подадени от него жалба с вх. 

№44-00-1244/13.05.2020г. и допълнение с вх. №44-00-1450/01.06.2020г. Настоящият 
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състав на Комисията за защита от дискриминация, след като разгледа постъпилата 

молба от Д.Б.Г., счита, че искането изхожда от лице с правен интерес в качеството му 

на жалбоподател по преписка №429/2020 г. 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. вх. №44-00-3493/16.11.2020г. 

жалбоподателят Д.Б.Г. ясно и категорично е изразил волята си за прекратяване на 

преписка № 429/20  г., няма съмнение за авторството на молбата, 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 жалбоподателя 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., Петчленен разширен заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация  

    

Р Е Ш И: 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 429/2020 г., образувано с 

Разпореждане №753/10.06.2020г. на Председателя на Комисията за защита от 

дискриминация въз основа на жалба с вх. №44-00-1244/13.05.2020г. и допълнение с вх. 

№44-00-1450/01.06.2020г., подадени от Д.Б.Г. срещу “У.” АД, с оплаквания за 

дискриминация, извършена под формата на „тормоз“ по признаци „образование“ и 

„лично положение“, срещу “У.” АД. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №44-00-1244/13.05.2020г. и 

допълнение с вх. №44-00-1450/01.06.2020г., подадени от Д.Б.Г., с адрес: гр. С., поради 

оттегляне на същия. 

 

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 

жалбоподателя. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………….. 

Орлин Колев       

 

ЧЛЕНОВЕ: ……………………… 

                    Владимира Стоименова 

            

         ……………………… 

         Сабрие Сапунджиева 

 

                    ………………….…… 

                    Златина Дукова 

           

         ……………………… 

         Петър Кичашки  

       
 


