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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 188 
 

 

гр. София, 09.02.2021 г. 

 

 

 

        

         КОМИСИЯ 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:  Н.А. 

                                                                                                     Докладчик:  О.К. 

                                                                                                          Членове:  Б.Х. 

                                                                                                                           В.С. 

                                                                                                                           С.Й. 

                                                                                                                                                                                

в свое закрито заседание разгледа докладваната от  О.К. преписка №554 по описа на Комисията 

за защита от дискриминация (КЗД) за 2020г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №1582/27.10.2020г. на 

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

3208/22.10.2020г., подадена от Д.С.Н. от гр. Г. срещу прекия й началник С.Г. – главен 

библиотекар на О. гр. Г. и М.М. – колега. 

Предвид изложените оплаквания за дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. признаци „произход“, „увреждане“, „образование“, „политическа принадлежност“ и 

„семейно положение“, на основание чл.48, ал.3 от ЗЗДискр., преписката е разпределена за 

разглеждане от ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация.   

 

В жалба с вх. №44-00-3208/22.10.2019г. жалбоподателката Д.Н. сочи, че оплакванията си 

излага подробно в жалба до кмета на Община Г.. Същевременно подала сигнал и до Инспекция 

по труда, за да проверят условията на работа в помещенията в склада на Читалище „Н.“ гр. Г.. 

Посочва, че в началото само пренасяли и описвали книги с Д.Д. /на длъжност „библиотекар“ – 

както жалбоподателката и М.М./, т.е. не се намират в никаква субординация помежду си. 

Посочва, че подава жалбата си срещу С.Г. – неин пряк началник и М.М. – нейна колега. 

Жалбоподателката моли на основание чл.50 от ЗЗДиск КЗД да образува производство и да 

установи налице ли е дискриминация по признаци: социален произход, наличие на хронично 
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психично заболяване, образование, политически симпатии и семейно положение, да постанови 

преустановяване на нарушението до установяване положение на равно третиране, както и да 

наложи предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки. 

Постъпила е молба вх. №44-00-3270/27.10.2020г. от Д.Н. за поправка на допусната 

техническа грешка в подадената жалба. 

В допълнение с вх. №44-00-3404/05.11.2020г. Д.Н. по отношение на социалния си произход 

посочва, че не е дъщеря нито на лекари, нито на генерал/или полковник от времето преди 1989г. 

в България, не е внучка на антифашисти. Баба й и дядо й били начални учители, майка й е 

касиер-домакин, а баща й – ел. техник/ел. механик.  Относно наличие на хронично психично 

заболяване посочва, че се страхува от тежката зависимост, която се развива вследствие на 

дълготрайна употреба на легални и предозиране на антипсихотици/антидепресаннти/седативи. 

Посочва, че след изброяването, последната степен на завършено образование е номер 4 – 

успешно защитена докторантура. По отношение на политически симпатии, въпреки че не 

членува в политически партии – без промяна. По признак „семейно положение“ 

жалбоподателката допълва, че само тя е разведена. Уточнява, че бившият й съпруг, понастоящем 

е председател на Общински съвет Г.. Смята, че това може да е причина за завист, също да я 

ползват по косвен начин като средство за изнудване. 

 

С писмо изх. №44-00-3703/27.11.2020г. на жалбоподателката е указано в 7-дневен срок от 

получаване на писмото да уточни следното:  

- Конкретни оплаквания и от кого. 

- Да конкретизира социалния си произход, политическите си симпатии и обстоятелствата, 

поради които е дискриминирана по тях. 

- Да конкретизира как е осъществена дискриминация спрямо нея по признак „образование“. 

На жалбоподателката е указана разпоредбата на чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. – производството 

пред комисията се прекратява, когато жалбата или сигналът бъде оттеглен или не бъде поправен 

в срока, определен от комисията.         

 

Постъпила е молба вх. №44-00-3813/14.12.2020г. от жалбоподателката Д.Н. за прекратяване 

на производството по преписка №554/2020г. 

 

Постъпила е молба с вх. №44-00-3861/18.12.2020г., в която жалбоподателката Д.Н. моли да 

оттегли искането си за прекратяване на производството по преписка №554/2020г. по описа на 

КЗД. Моли лицата да бъдат предупредени да прекратят вербалния и всякакъв друг тормоз по 

време на работния процес. 

 

В молба вх. №44-00-2/04.01.2021г. жалбоподателката Д.Н. моли преписка №554/2020г. да 

бъде прекратена. Моли също лицата, които я притесняват да бъдат предупредени. 

 

С оглед волеизявлението на жалбоподателката Д.Н. производството по преписка 

№554/2020г. да бъде прекратено и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр., чиято разпоредба гласи: 

„Производството пред комисията се прекратява, когато жалбата или сигналът бъде оттеглен или 

не бъде поправен в срока, определен от комисията“, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав 

на Комисията за защита от дискриминация, 
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Р Е Ш И: 

 

 

І. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по преписка №554 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация за 2020г., образувано с Разпореждане №1582/27.10.2020г. 

 

ІІ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №44-00-3208/22.10.202019г.  и допълнения 

към нея с вх. №44-00-3270/27.10.2020г. и с вх. №44-00-3404/05.11.2020г., подадени от Д.С.Н. от 

гр. Г.. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

жалбоподателката по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

                                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

Н.А. 

 

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

О.К. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:………………………………….…    

Б.Х. 

 

 

……………………………………              

В.С. 

 

 

…………………………………… 

С.Й. 

 

 


