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          Р Е Ш Е Н И Е 

 

            № 96 

  

                                      гр. София 02.03.2017 г. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ТРЕТИ специализиран 

постоянен заседателен състав по чл. 48, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, 

определен със Заповед № 447/06.08.2012 г. на Председателя на Комисията за защита от 

дискриминация,  в състав: 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   С.А. 

                                                                             ДОКЛАДЧИК:  А.М. 

                 ЧЛЕНОВЕ:    И.С. 

 

Разгледа в закрито заседание докладваната от А.М.  преписка № 139 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

 Производството по преписка № 139/2016 г. е образувано с разпореждане № 392/ 

11.05.2016 г. на председателя на Комисия за защита от дискриминация въз основа на 

Определение № 255/ 09.03.2016 г. на Административен съд – гр. П***, влязло в законна 

сила на 24.03.2016 г. с вх. № 10-00-191/ 31.03.2016 г. по описа на КЗД, с което исковата 

молба на М.С.С. и допълнение с вх. № 10-00-189/ 31.03.2016 г. е изпратена на КЗД по 

компетентност и допълнение към нея с вх. № 10-00-1759/ 12.04.2016 г., подадено от 

М.С.С., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр. П***, 5-та група.  

 Жалбоподателят М.С.С.прави оплакване пред Комисията за извършено  спрямо 

него нарушение, от  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ представлявана от  

главен директор, на Закона за защита от дискриминация чрез издаването  на заповед  № 

Л- 4862/ 05.08.2015 г. по описа на ГД „ИН“, с която било разпоредено преместването 

му от затвора гр. Л*** в затвора – гр. П***.  
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 По преписката е изискано становище и информация от Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“, като в отговор с вх. № 90-11-115/ 08.06.2016 г. по описа 

на КЗД се посочва със заповед № Л-4862 от 05.08.2015 г. на ВПД главния директор на 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ лишеният от свобода М.С.С.е преместен 

от затвора – гр. Л*** в затвора – гр. П***. Същият бил запознат със заповедта срещу 

подпис на 05.08.2015 г. В заповедта изрично било посочено, че същата подлежи на 

обжалване чрез ГДИН пред министъра на правосъдието в 14-дневен срок от 

съобщаването. Събев обжалвал заповедта, но със заповед № ЛС – 04-1276/ 15.09.2015 г. 

министърът отхвърлил жалбата. С жалба до АССГ С. обжалвал заповед  № Л-4862 от 

05.08.2015 г.  Образувано било адм. дело № 9293/2015 г. по описа на АССГ, 45 – ти 

състав. Видно от представеното по преписката  решение № 890/ 16.02.2016 г. на АССГ 

съдът отменя заповед  № Л-4862 от 05.08.2015 г.  Решението е обжалвано от ГДИН 

пред ВАС, където е образувано адм. дело № 4203/2016 г. Видно от представената като 

приложение към становището на ГДИН до КЗД  призовка по адм. дело № 4203/2016 г. 

по описа на ВАС, 5 отделение, е насрочено открито съдебно заседание на 18.09.2017 г.  

 След като взе предвид изложените пред КЗД оплаквания от страна на л.св. 

М.С.С., съдържащи се и в мотивите на жалба от същия пред АССГ  с вх. № 22729 от 

11.09.2015 г., във връзка с което е взето решение № 890/ 16.02.2016 г. на АССГ и 

отменя заповед  № Л-4862 от 05.08.2015 г. Четвърти специализиран постоянен 

заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация счита, че производството 

по преписка №139 по описа на КЗД  за 2016 г. следва да се спре.  Въпросът за 

законосъобразност или незаконосъобразност на заповед  № Л-4862 от 05.08.2015 г.  по 

описа на ГДИН разглеждан от ВАС е преюдициален въпрос. Решенията на Върховен 

административен съд са задължитени за Комисия за защита от дискриминация и 

последната при постановяване на административен акт взима предвид решенията на 

Върховен административен съд. 

 По изложените съображения Комисията намира, че са налице предпоставките по 

чл. 54, ал.1, т.5 от АПК за спиране на административното производство до 

окончателното решаване  на спора по преюдициалния въпрос. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 ал.1 т.5 от АПК във връзка с чл. 

59, ал. 2 от Закона за зашита от дискриминация, 

 

  

   Р Е Ш И: 

 

СПИРА, производството по пр. №  139 по описа на Комисия за защита от 

дискриминация за 2016 г.  във връзка с Определение № 255/ 09.03.2016 г. на 

Административен съд – гр. П***, влязло в законна сила на 24.03.2016 г. с вх. № 10-00-

191/ 31.03.2016 г. по описа на КЗД, с което исковата молба на М.С.С.и допълнение с вх. 

№ 10-00-189/ 31.03.2016 г. е изпратена на КЗД по компетентност и допълнение към нея 

с вх. № 10-00-1759/ 12.04.2016 г., подадено от М.С.С., изтърпяващ наказание лишаване 

от свобода в Затвора – гр. П***, 5-та група до приключването с влязъл в сила съдебен 

акт  по адм. дело № 4203/2016 г. по описа на ВАС 

 

Заверено копие от решението да се връчи на всяка една от страните в 

производството. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 

/четиринадесет/ дневен срок от получаването му пред административния съд по 



седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал 

оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или 

седалището на жалбоподателя.  

 

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

       С.А. 

        

           ЧЛЕНОВЕ:  ................................. 

                 

        А.М. 

 

 

       .................................... 

                   И.С. 

           

                 

 


