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 Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 91/28.02.2017г. 

 

                                                                                 гр.София, 

 

 

              КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран постоянен заседателен състав: 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.А. 

                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:А.М.                                                                                                                  

                                                                                                                         Л.К.1 

 

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

дискриминация (ЗЗДискр). 

        Производството по преписка № 19/2016 г. е образувано с Разпореждане                           

№20/13.01.2016 г. на Председателя на КЗД  по жалба с вх. № 44-00-4540/28.12.2015 г., 

подадена от Ю.Х.Р.-В.от гр. С*** З*** срещу Ръководството на Стопански факултет към 

Тракийски университет с декан проф. д-р И.Г., зам. Декан по АСИД проф. д-р Р.О., декан на 

УД – В.Г.и зам. Декан по НМД доц. Д-р Б.С.с изложени оплаквания за дискриминация по 

признак „пол“ и нарушение на чл.14 от Закона за защита от дискриминация.  

Предвид оплакванията за дискриминация по признак „лично положение” и в 

съответствие с чл. 48, ал. 2, т. 2  от ЗЗДискр. образуваната преписка № 19/2016 г. е 

разпределена за разглеждане на Трети специализиран постоянен заседателен състав. 

По преписката са проведени две открити заседания – на 17.11.2016 г. и 09.02.2017 г., 

след което съставът е преценил, че същата е изяснена от фактическа и правна страна, като я 

обявява за решаване. 

В срока за произнасяне, в деловодството на Комисията е депозирана молба с вх. № 17-

0012/14.02.2017 г. от адв. В.Ц., пълномощник на Стопански факултет на Тракийски 

университет гр. С***З** с искане да бъде възобновено производството по преписка № 19/2016 

г., като се допусне събирането на нови доказателства.  Във връзка с искането за възобновяване 

на производството са изтъкнати мотиви, че след обявяване на преписката за решаване е 

извършен преглед на наличните материали, представени по нея, въз основа на които ответната 

страна счита, че не са достатъчни, за да бъдат съпоставени трети лица с жалбоподателката и да 

се докаже, че са третирани по – благоприятно при  сравнимо сходно положение. 

            С оглед на обстоятелството, че неравното или равното третиране на жалбоподателката 

в случая следва да се докаже посредством сравнение, в  закрито заседание, решаващият състав 

констатира, че с цел пълното и всестранно изясняване на фактите и обстоятелствата по 

                                                 
1 На основание заповед № 12-11-185/08.02.2017 г., на Председателя на КЗД, Л.К. замества И.С., като член на 

състава в последното заседание.  
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преписката следва да допусне събирането на допълнителни доказателства, които са от 

значение за постановяване на решение.  

            Предвид гореизложеното  и на основание чл. 35 от АПК, във вр. с чл. 70, ал. 1, чл. 63 от 

ЗЗДискр., Трети специализиран постоянен заседателен състав 

 

                                                                  Р Е Ш И: 

 

ОТМЕНЯ  взетото на основание чл. 63 ал. 2 от ЗЗДискр. протоколно решение от 

09.02.2017 г. с което преписката е обявена за решаване, с цел събиране на нови доказателства 

във връзка с пълното и всестранно изясняване на фактите и обстоятелствата. 

 

 ВРЪЩА производството по преписка № 19/2016 г. на фаза „открито заседание”. 

 

 

            Решението да се връчи на страните по преписката. 

 

На основание чл. 64 от АПК настоящето решение не подлежи на самостоятелно 

обжалване, отделно от крайния административен акт. 

 

 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................ 

                                                                                                                С.А. 

 

                                                                                  ДОКЛАДЧИК: ................................. 

                                                                                                                А.М. 

 

                                                                                               ЧЛЕН: .................................. 

                                                                                                                Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 


