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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

  

№ 215 

 

гр. София, 12.02.2021г. 

 

 

 

          Комисията за защита от дискриминация на Република България – Петчленен  

разширен заседателен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, 

определен с Разпореждане № 202/07.04.2020г. с членове: 

                                                                                       

                                                                           Председател:   Петър Кичашки 

                                                                           Членове:          Сабрие Сапунджиева 

                                                                                                    Златина Дукова 

                                                                                                    София Йовчева                                                                              

                                                                                                    Владимира Стоименова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

в закрито заседание разгледа докладваната от Сабрие Сапунджиева преписка № 74 по 

описа на КЗД за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

           

 Производството пред Комисия за защита от дискриминация (КЗД) е  образувано с 

разпореждане № 202/07.04.2020 г. на председателя на КЗД по жалба с вх. № 44-00-

488/12.02.2020г. и допълнения към нея с вх.№ 44-00-666/27.02.2020г., вх.№ 44-00-

746/05.03.2020г., вх.№ 44-00-794/09.03.2020г,, вх.№ 44-00-948/24.03.2020г. и вх.№ 44-00-

992/30.03.2020г., подадени от Р. В.. С оглед изложени оплаквания да дискриминация по 

признаците „политическа принадлежност“ и „народност“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., 

преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав. 

В инициативния документ са изложени претенции срещу К. К.-модератор на сайта 

K.com и А.Х. Т.- потребител на сайта. 

Жалбоподателката твърди, че правата й неоснователно са били нарушени чрез 

забрана за достъп до интернет форума Kaldata.com. В жалбата се твърди, че процедурата 

по регистрацията е спазена от нея. 
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Според твърденията друг потребител на форума-А. Т., системно и целенасочено я 

обижда, а модераторът на сайта блокирал само нейния достъп, а на Трифонова-не.   

 Жалбоподателката счита себе си за неравно третирана в сравнение с всички 

останали участници във форума, на които не им е спиран достъпа от администраторите и 

собствениците на сайта. 

 Към жалбата са приложени разпечатки от форума K.com, в които потребител с име 

А.Х. Т. и жалбоподателката са публикували различни мнения и взаимни обиди. 

 Искането към КЗД е да бъдат наложени максимални глоби на модератора К. К.и А. 

Т. 

Жалбоподателката счита, че е дискриминирана по признаци „народност” и 

„политическа принадлежност”. 

На основание чл. 51 , ал. 2, т. 3 и 4 ЗЗДискр., вр. чл. 27, ал. 2 и чл. 30, ал. 1 от АПК 

предвид необходимостта от допълване на обстоятелствената част на изложените искания 

от жалбоподателката е изискана  допълнителна информация (писма за отстраняване на 

нередовности изх. № 44-00-598/21.02.2020 г., изх.№44-00-666/27.02.2020г., изх.№ 44-00-

745/05.03.2020г., изх.№ 44-00-794/09.03.2020г., изх.№ 44-00-948/24.03.2020г. и изх.№ 44-

00-992/30.03.2020г. ) с оглед пълното, обективно и всестранно изясняване на фактите и 

обстоятелствата на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗДискр. за нуждите на проучването 

по образуваното пред КЗД производство,  както следва: 

1. Да систематизира оплакванията си за дискриминация, като изложи кратко, ясно и 

последователно обстоятелствата, върху които се основава жалбата /кога, къде, от кого и от 

какви действия или бездействия е нарушен принципът на равенство в третирането/; 

2. Да посочи и обоснове защитен признак, във връзка с който е осъществено по-

неблагоприятно третиране; 

3. Да уточни точно срещу кои лица конкретно подава жалбата, да изброи конкретно 

всички лица, срещу които има оплаквания с техни имена, адреси и/или други данни, които 

биха могли да ги индивидуализират; 

4. Да посочи искания съобразно компетентността на КЗД по чл.47 от ЗЗДискр.  

В КЗД е получен писмен отговор с вх. № 44-00-992/30.03.2020 г. 

В отговора си Р. К. поддържа направените искания. 

 

ПЕТЧЛЕННИЯТ разширен заседателен състав намира жалбата за  

НЕРЕДОВНА по см. на чл. 52, ал. 3 пр. ІІ ЗЗДискр., а конкретното искане и за 

НЕДОПУСТИМО по см.   на чл. 27, ал. 2 АПК, предвид следните съображения: 

 

Жалбоподателката излага разнородни оплаквания, като посочва произволни 

дискриминационни признаци.  Основната й претенция е свързана с обстоятелство, че А. Х. 

Т., която публикува на сайта K.com различни постове и коментари, от които тя се чувства 

обидена и засегната, не е „блокирана“, а модераторът на сайта К. блокирал само нея и тя 

не можела да публикува свои такива. 

Съставът счита, че при регистрацията в който и да е сайт, всеки участник приема 

общите условия за ползване на форума, както и правилата и политиката му, макар 

последните не винаги са посочени като изрично условие при регистрацията на кандидат 

потребител. Видно от приложените доказателства от жалбоподателката, а именно 

съобщения от модератора- предупреждение за неин коментар в тема „Невероятности“, че 

ще бъде ограничен достъпът й до сайта като изрично са посочени причините за това- 

„Писането на български език с кирилица е задължително. Теми и съобщения, написани на 

латиница, само с главни букви или със заместени символи Ч-4, Ш-6 и т.н. се изтриват без 

предупреждение“ е, че същата е била предупредена, включително за причината. 

От приложените коментари може да се направи извод, че между жалбоподателката 

и ответната страна Т. има конфликт, изразяващ се във взаимни нападки във виртуалното 
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пространство. Няма доказателства дали двете се познават физически, от което може да се 

направи заключение, че репликите, които си разменят в сайта се базират на конфликт във 

връзка с политически пристрастия и народност. Няма доказателства обаче нито за 

народността на жалбоподателката и ответната страна, нито за политическата им 

принадлежност. Не са представени и доказателства дали при нарушаване на правилата за 

използване на форума от страна на А. Т., не е бил ограничаван и нейния достъп до него. 

Нещо повече, видно от коментарите и мненията е, че и двете използват нецензурни и 

обидни думи. 

В допълнителните си писма, след указанията на КЗД, жалбоподателката не 

уточнява по какъв начин, с какви формални или неформални, писмени или устни действия 

модераторът на сайта я репресира или пък подбужда останалите участници във форума да 

действат против нея. Нещо повече, доколкото се касае за конкретно спиране достъпът до 

сайта и неговите последици, жалбоподателката не конкретизира как въпросният акт или 

неговите последици следва да бъдат преценявани в производството пред КЗД.  

Дискриминацията е резултатно правонарушение. Като изключим "самосезирането" 

и "сезирането чрез сигнал", необходимият правен интерес в производствата по ЗЗДискр. е  

наличното "потенциално засягане" от евентуалното дискриминационно нарушение, 

респективно търсената благоприятна промяна в сферата на жалбоподателя, целено с 

издаването на акта на КЗД. Без да се описват конкретните обстоятелства (характер, 

датиране) и по какъв начин последните засягат правната сфера на жалбоподателя,  такъв 

правен интерес не може да бъде обективиран. Липсва искане, от което може да се 

заключи за възможно отношение "жалбоподател-насрещна страна" и за "третиране 

изобщо", което би отнесло спора в приложното поле на ЗЗДискр. Само тогава 

настоящият състав ще е в юридическата възможност да изследва въпроса за неравно 

третиране спрямо жалбоподателя, наличието на дискриминационен признак и възможност 

за реализиране на определени правомощия. Именно заради това претенцията следва да 

бъде оставена без разглеждане като недопустима. 

Като се държи сметка, че КЗД е сезирана с жалба, при която „дописването” или 

„преработването” на петитума на искането от страна на настоящия състав, ще доведе 

порок на решението й като административен акт, постановен при превратно упражняване 

на власт от страна на КЗД. В този смисъл, произнасянето по същество би заобиколило 

установените в чл. 2 от ЗЗДискр. цели  на антидискриминационната закрила и 

специализираната насоченост на дейността на КЗД. 

 

 

Предвид на гореизложеното на основание чл.27, ал.2, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 31, 

ал. 1 от АПК вр. чл. 47 ЗЗДискр., и чл. 52, ал. 3 пр. ІІ ЗЗДискр. Петчленният разширен 

заседателен състав 

 

 

 

Р Е Ш И 

 

  
ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. производството по преписка 

№ 74/2020 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-488/12.02.2020г. и 

допълнения към нея с вх.№ 44-00-666/27.02.2020г., вх.№ 44-00-746/05.03.2020г., вх.№ 44-
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00-794/09.03.2020г,, вх.№ 44-00-948/24.03.2020г. и вх.№ 44-00-992/30.03.2020г., подадени 

от Р.В. К..  

           

 Настоящото решение да се изпрати на жалбоподателя. 

 

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 

жалбоподателката. 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………. 

                                                                                                                   

                                                                                                                 

                                                                                                               ПЕТЪР КИЧАШКИ 

 

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:…………………………… 

 

                                                                                                    САБРИЕ САПУНДЖИЕВА 

 

                                                                                                    …………………………………              

                                                                                                    ЗЛАТИНА ДУКОВА 

                                                                                                                  

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

                                                                                                     ВЛАДИМИРА СТОИМЕНОВА 

 

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

              СОФИЯ ЙОВЧЕВА                                                                                                   

 

                                                                                     

                                                                                            
             

 

 


