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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 262 

 

гр. София, 25.02.2021 г. 

 

 

          КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, състоящ се от следните членове: 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                          

                               ДОКЛАДЧИК: С.Й. 

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: О.К. 

                                                                                                               З.Д. 

                                                                                                               Н.А.          

       

разгледа докладваната от С.Й. преписка № 547 по описа на Комисията за 2020г. и за да 

се произнесе взе предвид следното: 

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

дискриминация. 

Производството по преписка № 547/2020г. е образувано с Разпореждане № 

1566/21.10.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация по жалба 

с вх. № 44-00-2848/28.09.2020 г. и допълнена с писмо с вх. № 44-00-3083/15.10.2020 г. 

по описа на КЗД, подадени от И.А.А. срещу Професионална гимназия по *** „А.“ гр. 

П., представлявана от директора. 

С оглед изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по признак 

„етническа принадлежност“ и „религия“ по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., преписката е 

разпределена на Петчленен разширен заседателен състав. 

Жалбата и допълнението към нея отговарят на изискванията на чл.51 от 

ЗЗДискр. и съставляват годно основание за образуване на производство.  

Жалбоподателят сочи извършена спрямо дъщеря му В.И.А. дискриминация от 

страна на директора на Професионална гимназия по *** „А.“ гр. П. във връзка със 

забрана същата да носи религиозна забрадка в училище. 

            На електронната поща на КЗД, чрез регионалния представител на КЗД за гр. П., 

е постъпила молба с вх. № 12-11-499/16.02.2021 г., подписана от жалбоподателя И.А.А., 

в която същият формулира искане производството по преписка № 547/2020  г., 

образувано по подадени от него жалба с вх. № 44-00-2848/28.09.2020 г. и допълнение с 

вх. № 44-00-3083/15.10.2020 г. да бъде прекратено.  

Настоящият състав на Комисията за защита от дискриминация, след като 

разгледа постъпилата молба от И.А.А., счита, че по аргумент от разпоредбата на чл. 52, 

ал. 3 от ЗЗДискр. искането изхожда от лице с правен интерес в качеството му на 

жалбоподател по преписка № 547/2020 г. Съставът намира така направеното 

волеизявление за процесуално допустимо, същото е съобразено с изискванията на 
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Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ и Правилата за производство пред КЗД 

/ППКЗД/. Петчленен разширен заседателен състав приема за установено, че e налице 

валидно изразена воля за прекратяване на производството по преписка № 547/2020 г. от 

надлежна страна, с оглед на което искането на жалбоподателя следва да бъде уважено. 

Разглеждащият състав счита, че с молба с вх. № 12-11-499/16.02.2021 г. е 

валидно десезиран и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. и чл.8, ал. 1, т. 4 от ППКЗД 

жалбата и допълнението към нея следва да бъдат оставени без разглеждане, а 

производството по преписката да бъде прекратено. 

 Воден от гореизложеното, Петчленен разширен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация  

    

Р Е Ш И: 

 

 

I.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № 44-00-2848/28.09.2020 г. и 

допълнение с вх. № 44-00-3083/15.10.2020 г., подадени от И.А.А., с адрес: гр. П., ***. 

 

II. ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 547/2020 г., образувано с 

Разпореждане № 1566/21.10.2020 г. на председателя на Комисията за защита от 

дискриминация по жалба с вх. № 44-00-2848/28.09.2020 г. и допълнена с писмо с вх. № 

44-00-3083/15.10.2020 г. по описа на Комисия за защита от дискриминация, подадени от 

И.А.А. срещу Професионална гимназия по *** „А.“ гр. П., представлявана от 

директора. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на жалбоподателя. 

 

  Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

АПК. 

 

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

                                                                                                     С.С. 

 

                      

                   ……………………… 

                                     С.Й. 

            

 

                          ……………………… 

                          О.К. 

 

                     

                          ……………………… 

                          З.Д. 

 

          

                          ……………………… 

                          Н.А. 


