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                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                        № 188 

 

                                                           гр. София, 12.06.2017г. 

 

                  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран 

заседателен състав, определен с Разпореждане № 262/10.05.2017г. на Председателя на Комисия за 

защита от дискриминация /КЗД/, на свое заседание в състав: 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А.М. 

                                                ЧЛЕНОВЕ:   С.А. 

                                                                                                                                 И.С.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     разгледа докладваната от преписка № 81 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:  

                     Производството е по реда на раздел І от глава ІV на Закона за защита от 

дискриминация. 

                     Производството по преписка № 81/2017г. е образувано с Разпореждане № 

262/10.05.2017г. на председателя на КЗД по подадена жалба с вх. № 44-01-858/20.03.2017г. и 

допълнение към нея с вх. № 44-00-1169/18.04.2017г., подадени от К.М.С. срещу частен съдебен 

изпълнител В.Г.– рег. № 725 от регистъра на Камарата на частните съдени изпълнители, с район на 

действие ОС В***Т**. 

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

дискриминация (ЗЗДискр.) 

                     На основание чл.54 от ЗЗДискр.,  преписката е разпределена за разглеждане на Трети 

постоянен заседателен състав с оглед наведеното оплакване за дискриминация по признак „лично 

положение" по чл.4, ал.1 от ЗЗдискр. В изпълнение на правомощията си докладчикът се е запознал с 

жалбата на К.М.С.. Видно от изложените обстоятелства в нея, оплакванията са за допуснато 

„бездействие“ от страна на посочената от жалбоподателката ответна страна – частен съдебен 

изпълнител В.Г.. От написаното в жалбата става ясно, че Районен съд В***Т** е разпоредил да се 
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издаде Изпълнителен лист, въз основа на влязла в законна сила на 25.07.2013г. Заповед за 

изпълнение № 935/28.05.2013г. по ЧГД № 1668/2013г. по описа на Районен съд В***Т**. Според 

заповедта, длъжникът „Б***С**“ ООД, представлявано от В.И.Б. е задължен да заплати на 

кредитора К.М.С.- жалбоподателката сумата от 1290,00лв.,  представляваща неизплатеното й  

трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 222 от КТ в размер на 430 лв., ведно със законната 

лихва върху главницата.  

              На основание чл.15, ал.1 от Правила за производство пред Комисията за защита от 

дискриминация, докладчикът по преписката е задължен да изясни изпълнени ли са изискванията на 

чл.51 от ЗЗДискр. и чл.8 от Правилата за съответната преписка, както и налице ли са необходимите 

данни за извършено нарушение и могат ли те да бъдат годно основание за образуване на 

производство пред Комисията, освен това какъв е фактическият състав на нарушението. В тази 

връзка видно от жалбата се установява, че така описаните факти и обстоятелства са се случили в 

период, извън тригодишният давностен срок, определен в ЗЗДискр. за образуване на производство 

пред Комисията. Представеният Изпълнителен лист е издаден на 31.07.2013г. и въз основа на него е 

образувано изпълнително дело през 2013г. Сочените от жалбоподателката обстоятелства визират 

именно този период от време. Жалбата на К.М.С.е подадена в Комисията за защита от 

дискриминация на 20.03.2017г. Съгласно чл.52, ал.1 от ЗЗДискр. не се образува производство, а 

образуваното се прекратява, ако са изтекли три години от извършване на нарушението. След 

преглед на представените писмени доказателства е видно, че в случая са изтекли три години от 

издаването на акта, въз основа на който жалбоподателката определя дискриминационното 

отношение, проявено към нея по признак „лично положение“, допуснато от страна на частният 

съдия–изпълнител. Поради всичко гореизложено,  Трети състав на КЗД счита, че в случая е налице 

основанието на чл.52, ал.1 от ЗЗДискр. и образуваното производство по преписка с № 81/2017г. 

следва да се прекрати, поради изтекла три годишна давност. С оглед гореизложеното, Трети 

заседателен състав на КЗД, счита, че жалбата на К.М.С.следва да бъде оставена без разглеждане по 

същество, а образуваното производство по преписка с № 81 /2017г. да се прекрати. 

                  Воден от горното и на основание чл.66, чл.52, ал.1, от ЗЗдискр., както и чл.8, ал.2 от 

ППКЗД, Трети  специализиран заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация 

 

                                                                           Р  Е  Ш И : 

 

       ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  на основание чл. 52, ал.1 от ЗЗДискр., по 

преписка с № 81 по описа на Комисията за защита от дискриминация за 2017г., образувано по 

жалбата на К.М.С.срещу В.Г.– частен съдебен изпълнител с рег. № 725 от регистъра на Камарата на 

частните съдебни изпълнители, с район на действие ОС В***Т** поради недопустимост. 

                  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по същество жалбата на К.М.С.с адрес на призоваване: 

град  В***Т***, ул. „Йо*** К***“ № *, ет*, ап.* подадена в Комисията за защита от дискриминация 

срещу В.Г.– частен съдебен изпълнител с рег. № 725 от регистъра на Камарата на частните съдебни 

изпълнители, с район на действие ОС В***Т**. 
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                  Решението да се изпрати на жалбоподателката К.М.С..  

                  Решението на основание чл.68, ал.1 от ЗЗДискр. подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Комисията за защита от дискриминация в 14 - дневен 

срок от съобщаването му на страните. 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                  Председател : …………………….               

                                                                                                                           А.М. 

                                                                                                    Докладчик  : ……………………    

                                                                                                                              С.А.  

                                                                                                                            …………………… 

                                                                                                                               И.С. 

 

  


