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РЕШЕНИЕ 

 
№ 121 

 
Гр. София, 01.02.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен 

разширен заседателен състав, определен по реда на чл.48, ал.3 от Закона за защита от 

дискриминация, състоящ се от следните членове: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З.Д. 

ДОКЛАДЧИК: Б, Х. 

ЧЛЕНОВЕ: С. С.   

                     О. К.  

                     П. К 

 

 

разгледа в закрито заседание докладваната от Б Х. преписка № 867 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. 

Производството по преписка №867/2019г. е образувано с Разпореждане № 

1978/04.11.2019г. на Председателя на КЗД, по жалба с вх. № 44-00-3343/25.10.2019 г., 

подадена от И. Р. Г. от гр. С******. С оглед направените оплаквания за множествена 

дискриминация., преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен 

заседателен състав.  

В жалбата си И. Г. посочва, че на 18.10.2019г. е получила телефонно обаждане 

от лице на име Е. К., работещо във фирма „Ф. П. К.“ относно нейно задължение към 

мобилен оператор. След като му обяснила, че е подавала молби за прекратяване 

предсрочно на 3 от 5 карти към мобилния оператор и било отказано, твърди че той  и 

отвърнал „Омръзна ми да се занимавам с бедняци като Вас, глупаци такива“ / цитат от 

жалбата/,което я накарало да се почувства дискриминирана и не равнопоставена спрямо 

други потребители. 

На 17.12.2020г. и на 07.02.2020г. са изготвени уведомителна писма с изх.№ 16-

20-1667/17.12.2019г. и с изх.№ 16-20-224/07.02.2020г. до ответната страна и до фирмата, 

чиито представител се твърди в жалбата, че е служител.  

На 14.02.2020г. е изпратено писмо с изх.№ 16-20-284/14.02.2020г. с искане на 

информация от мобилния оператор, който има договор с посочената в жалбата фирма 

за събиране на вземания. 
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На 16.03.2020г. е получен отговор от мобилния оператор, който предоставя 

данни за договорите си с жалбоподателката и договора, сключен с фирма Финанс Про 

Колект за събиране на неизплатени суми от неизрядни абонати. 

 С писма на 17.06.2020г., на 24.06.2020г. и на 01.10.2020г. с изх.№ 16-20-

799/17.06.2020г., с изх.№ 16-20-852/ 24.06.2020г. и с изх.№ 16-20-1398/01.10.2020г. е 

изискана информация от фирма Ф. П. К. относно обстоятелствата описани в жалбата, 

както и относно адрес на посочения от жалбоподателката служител. 

На 07.10.2020г. е получен отговор от фирма Ф. П. К, в който се заявява, че лице 

с имена E. К. не фигурира, като техен служител. В писмото се уточнява, че със 

сигурност може да се твърди, че служители на фирмата не са отправяли заплахи, закани 

и не са имали обидно отношение към И. Р. Г.. 

        С уведомително писмо с изх. № 44-00-3119/16.10.2020 г.  докладчикът е 

информирал жалбоподателката, че е получена информация от фирма Ф. П. К., в което 

се твърди, че при тях не работи лице на име Е. К..  

       В изпълнение на правомощията си по чл.15, ал.1, т.1-т.4 от Правилата за 

производство пред Комисията за защита от дискриминация, докладчикът по преписката 

е извършил проверка на редовността на жалбата и е констатирал нередовности на 

същата той е указал на жалбоподателката, че следва да ги отстрани и е дал 3-дневен 

срок с ясни указания те да бъдат отстранени, а именно: 

 

1.   Да се уточни в какво точно се състои дискриминационното третиране. 

          Компетентността на КЗД е уредена в разпоредбата на чл.47 от ЗЗДискр., където 

са регламентирани правомощията, с които същата разполага при решаването на 

визираните в същия текст въпроси, в качеството ѝ на независим специализиран 

държавен орган, осигуряващ предотвратяване на дискриминация, защита от 

дискриминация и равенство на възможностите. КЗД се произнася само по конкретни 

твърдения за упражнено пряко или непряко неравно третиране на конкретни лица, 

съобразно заложените в специалния закон цели. КЗД не дължи произнасяне по 

неуточнени жалби/сигнали и бланкетни искания, като в тази връзка разпоредбата на 

чл.52, ал.3, пр.2 от ЗЗДискр. предвижда, че производството пред комисията се 

прекратява, когато жалбата или сигналът не бъдат поправени в срока, определен от 

комисията. 

От горното следва, че самото сезиране на Комисията с твърдения за 

дискриминация не поражда задължение за произнасяне по същество. За да е редовно 

производството пред КЗД, същата следва да е сезирана с надлежно искане – такова, 

което съответства на правомощията ѝ по чл.47 от ЗЗДискр. В този контекст, за да са 

изпълнени изискванията на чл.51, ал.2, т.3 и 4 от ЗЗДискр., следва при посочване на 

обстоятелствата, на които се основава жалбата, да се направи ясно изложение за това в 

какво се изразява нарушението на ЗЗДискр. или на друг закон, уреждащ равенство в 

третирането - спрямо кои лица  
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(група лица) и по кои защитени признаци е осъществено неравното третиране, кой е 

извършителят на нарушението (кой, след като е бил длъжен, не е осигурил равенство 

в третирането, респ. кой нарушил е забраната за дискриминация), кое е засегнатото лице 

и в какво се състои искането му до Комисията. 

От горното следва, че в случаите, в които жалбата или сигналът по чл.51, ал.1 от 

ЗЗДискр. не съдържат ясни указания относно нарушението и неговият извършител, 

заседателният състав на основание чл.70, ал.1 от ЗЗДискр., вр.чл.158, ал.1 от АПК и 

чл.15, ал.2 от Правилата за производство пред КЗД, е длъжен да остави жалбата/сигнала 

без движение и да укаже срок за отстраняване на констатираните нередовности.  

В случая докладчикът е изпратил такива указания на жалбоподателя за 

отстраняване на нередовностите по жалбата. 

 Изпратено е писмо до И. Р. Г., като е получена обратна разписка, от която е 

видно, че 14.12.2020г. уведомлението е получено лично от жалбоподателката.  

            Към настоящия момент отговор в КЗД  не е получен. 

           В изпълнение на правомощията си по чл.15, ал.1, т.1 от Правилата за 

производство пред Комисията за защита от дискриминация, докладчикът е извършил 

проверка на редовността на жалбата, като  е констатирал нередовности.  

         В посочения срок от Комисията  жалбоподателката  И. Р. Г. не е отстранила 

констатираните нередовности по отношение на жалбата, въпреки, че в писмото са й 

указани последиците от неотстраняването в срок на същите. Неотстраняването на 

нередовностите, свързани с неяснота в исканията и при идентифициране на защитените 

признаци по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. водят до невъзможност за „обръщане“ на 

доказателствената тежест по чл. 9 от ЗЗДискр. Без ясно и точно посочване на 

обстоятелствата, касаещи спора между страните, както и без яснота дали наистина по 

преписката е наличен защитен признак се създават абсолютни процесуални пречки пред 

разглеждането на преписката. 

      Не е достатъчно жалбоподателят да посочи бланкетно наличие на евентуален 

защитен признак, необходимо е наличието на такъв да може да бъде изведено от 

оплакванията или при неговото посочване това да е извършено със съответното, 

съгласно чл. 9 от ЗЗДискр. навеждане на достатъчно факти и обстоятелства, които да 

създадат обосновано предположение за евентуално нарушение на 

антидискриминационното законодателство. Същевременно жалбоподателката не е 

посочила лица в сравнимо сходно положение, което допълнително прегражда 

възможността на състава да формира обективно мнение за наличието или отсъствието 

на дискриминация. 

      Настоящият състав счита, че жалбата не отговаря на изискванията, посочени в 

специалния закон и настоящото производство следва да бъде прекратено на основание 

чл. 52, ал. 3, пр. 2 от ЗЗДискр.  
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      Водена от гореизложеното и на основание чл.52, ал.3, пр. второ ЗЗДискр., чл.8, ал.2 

от ППКЗД и чл. 15 от ППКЗД, Комисията за защита от дискриминация, Петчленен 

разширен заседателен състав  

 

 

                                                      РЕШИ: 

  

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по преписка № 867 по описа на КЗД за  

2019 г., образувано по жалба 44-00-3343/25.10.2019 г., подадена от И. Р. Г. от гр.С….. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  44-00-3343/25.10.2019 г., подадена от И. Р. Г. 

от гр.С*********. 

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: …………………........... 

                                З. Д. 

 

            ЧЛЕНОВЕ:        ………………………....  

                    Б. Х. 

 

             ……………………….... 

                                                     С. С.   

 

                                                                                                    ………………………....  

                                                                                                   О. К 

                                                                                         

                                                                                                    ………………………....  

                                                                                                   П. К 


