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                                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

                                                                    № 103 

 

 

                                                       гр. София, 20.03. 2017 г. 

 

 

 

Комисията за защита от дискриминация на Република България – ТРЕТИ 

специализиран постоянен заседателен състав, определен със Заповед № 447/06.08.2012 г. на 

председателя на КЗД, състоящ се от следните членове: 

                                                                     Председател: А.М. 

                                                                            Членове:  С.А. 

                                                                                             И.С. 

 

в закрито заседание разгледа докладваната от С.А.преписка № 28 по описа на КЗД за 2017г. 

и за да се произнесе взе предвид следното: 

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

защита от дискриминация /ЗЗДискр./ и е образувано с Разпореждане № 100/13.02.2017 г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на жалба с вх. № 44-00-

217/25.01.2017г., подадена от А.А.Т. срещу Б***Б** ООД, представлявана от управителя - 

П.Д.Д.. 

Предвид изложените оплаквания за дискриминация по признак "лично положение" и на 

основание чл.48, ал.2, т.3 от ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане на ТРЕТИ 

специализиран постоянен заседателен състав. 

Жалбоподателката – А.Т.твърди, че от 26.11.2016г. след въвеждане на нова транспортна 

схема в гр. Б*** е ограничено правото й да ползва автобуси и тролейбуси снабдени с 

електронни валидатори. Това двойно оскъпявало ежедневното й пътуване за работа, тъй като 

в транспортните средства които се налагало да ползва /тролейбус №2 и маршрутно такси № 

92/ отчитането ставало единствено с хартиени билети, които закупувала на цена от 1 лев. По 

този начин не можела да се възползва от по-изгодното за нея „пътуване с неограничен брой 

прекачвания в рамките на 45 минути“, тъй като същото важало единствено при електронно 

отчитане. Т. се чувствала дискриминирана в сравнение със съгражданите си, които имали 

директен достъп до транспортни средства с електронни валидатори.  

С оглед гореизложеното, жалбоподателката настоява да й бъде възстановен достъпа до  

линия на градски транспорт снабдена с електронен валидатор.  

В периода на извършваното по преписката проучване, в деловодството на КЗД е 
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постъпила молба от А.Т. заведена с вх. № 44-00-786 от 13.03.2017г., в която същата е 

посочила, че на 25.02.2017г. дружество  Б***Б** ООД – гр. Б*** е пуснало нова автобусна 

линия /Б12/, преминаваща през комплекса в който живее и снабдена с валидатор за 

електронно отчитане. Предвид което искането, изразено в жалбата й пред КЗД било напълно 

удовлетворено и желае производството по преписка 28/2017г. срещу дружество  Б***Б** 

ООД, да бъде прекратено. 

Настоящият състав приема, че с така депозираната молба с вх. № 44-00-786 от 

13.03.2017г., жалбоподателката А.Т. ясно и категорично е изразила воля за оттегляне на 

жалбата си и няма съмнение за авторството на молбата. Тъй като Б***Б** ООД, 

представлявана от управителя - П.Д.Д. е единствена ответна страна в производството 

настоящия състав приеме, че са налице условията на  чл. 52, ал. 3 от ЗЗДискр. и 

производството по преписката следва да се прекрати. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал.3, от ЗЗДискр., ТРЕТИ 

специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация  

 

 

РЕШИ: 

  

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 28 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2017г. 

  

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № № 44-00-217/25.01.2017г., подадена от 

А.А.Т. 

 

 Заверен препис от настоящото решение да бъде изпратен на жалбоподателката по 

преписката !  

 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на 

жалбоподателката, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на АПК 

 

 

 

 

 

               Председател: ....................................... 

                             А.М. 

     

 

 

 

           Членове:........................................

                                                                       С. А. 

                                 

 

 

 

                 ………………………… 

                          И.С.  

 


