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 Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 316 

 

гр.С***, 13.09.2017г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  

Трети специализиран постоянен състав: 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.ЙО. 

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  С.С.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             Н.А. 

                                                                                                                  

разгледа докладваната от С.С. преписка № 102 по описа на Комисия за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2016 г., и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

        Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 265/06.04.2016 г. на 

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

372/02.02.2016 г. подадена от  Т.М.Т. от гр. С***. 

          Изложените оплаквания в инициативния документ пред КЗД са насочени срещу: 

Б***П** ЕАД, Кмета на столичен район „Илинден“ и срещу всички съветници от 

столичен район „Илинден“.  

         С оглед изложените оплаквания за дискриминация по признак „лично положение“, 

преписката е разпределена за разглеждане на Трети специализиран постоянен състав на 

КЗД. 

 

         Като активно легитимирани страни  в производството са конституирани: 

 

         Жалбоподател 

        1.Т.М.Т.с адрес на призоваване - гр. С***, ПК **, ж.к. „Г***“, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *; 

 

       Ответни страни 

       2. Столична община – район „Илинден“, представляван от кмета И.Б. с адрес на 

призоваване – гр. С***, ПК **, ж.к. „З***ф**“, ул. „Б***“ № *, бл. * – *, вх. *; 

 

       3. Столичен общински съвет, представляван от председателя Е.Г.с адрес на 

призоваване – гр. С***, ПК **, ул. „М***“ № *. 
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       4. „Б***П**“ ЕАД, представлявано от Д.Д.в качеството на главен изпълнителен 

директор, с адрес на призоваване – гр. С***, ПК **, бул. „акад. ***“ № *, бл. *; 

 

      Заинтересована страна 

      5. Комисия за регулиране на съобщенията, представлявана от председателя В.Б.с адрес 

на призоваване – гр. С***, ПК **, ул. „Г*“ № *. 

 

      I.Жалбата представлява годно основание по чл. 50, т. 1 от ЗЗДискр. за образуване 

на производство.  
       Според изложените оплаквания, жителите на столичния квартал „Гевгелийски“, в 

който живее и жалбоподателя от години са лишени от нормални пощенски услуги. 

       Въпреки, че квартала е населен от над 5 000 жители, нямало налична пощенска 

станция, която да ги обслужва по подобие на ПК 1345, до районната общинска 

администрация. Липсата на пощенска станция налагало жителите на кв. „Гевгелийски“ 

формално да бъдат обслужвани от пощенската станция на ПК 1309, която е отдалечена и 

до нея се стига с две превозни средства по линии на столичния градски транспорт. 

       Посочва се, че през кв. „Гевгелийски“ не преминават автобусни линии и маршрутни 

таксита, а пък метростанция „Вардар“ се ползва трудно от възрастни хора, трудно 

подвижни лица или от майки с детски колички. 

      Жалбоподателят М. твърди, че извън пощенските станции няма дори пощенска кутия 

за писма, никъде не се продавали пликове и марки, не се приемали колети, пощенски 

марки, пощенски записи и препоръчани писма. В тази връзка, жалбоподателят счита, че 

„Б***П**“ ЕАД, кмета на район „Илинден“ и районната администрация „Илинден“ от 

години осъществяват „пълна дискриминация“ по отношение на жителите на кв. 

„Гевгелийски“.  В инициативния документ пред КЗД, М. предлага да се обособи малка 

пощенска станция в сграда, която е общинска собственост на мястото на бившо питейно 

заведение, което понастоящем не функционира. 

      В допълнение към жалбата с вх. № 44-00-2093/20.04.2016 г., жалбоподателят споделя, 

че през последните десетина години е поставял въпросът пред всички кметове на район 

„Илинден“, но без резултат. Информира, че съветниците от района „са непознати за 

населението от квартала и не се срещат с хората“, а главните изпълнителни директори на 

„Б***П** „ЕАД, не предприемали нищо по въпроса и се отнасяли с безразличие.  

      Исканията пред КЗД са за образуване на производство и преустановяване на неравното 

третиране на жителите на столичния квартал „Гевгелийски“  до положение на равно.    

               

       ІІ. Съгласно разпоредбите на чл. 55 - чл. 59 на Глава четвърта от ЗЗДискр. по 

преписката е проведено проучване, в хода на което са изискани становища, информация и 

доказателства от конституираните ответни страни, както и от заинтересована страна. 

 

         По преписката са проведени 4 /четири/ открити заседания пред КЗД, в хода на които е 

получена информация, че лицето -  Т.М.Т., жалбоподател по преписката е починало. 

        Безспорно установен факт на смъртта на страна в производството пред Комисията е 

основание за неговото спиране. В този смисъл не са достатъчни само данни /изявление на 

друга страна или отбелязване в призовка, че получателят е починал/. Съгласно 

разпоредбите на ГПК, при наличие на такива данни /както за ищеца, така и за ответника/, 

съдът е длъжен служебно да извърши проверка /арг.чл.25 ГПК/, като изиска сведения от 

съответната общинска администрация - служба “Гражданско състояние” за евентуалната 
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смърт на страната. При смърт на ищеца съдът следва да изиска данни и за имената и 

адресите на наследниците /чл.183, ал.1 ГПК/. 

      Смъртта на страната е основание за спиране на производството само в случай, че бъде 

установено по несъмнен начин /чрез представяне на Акт за смърт или удостоверение от 

общината/ този факт.        

        Във връзка с установяване достоверността на получената информация, с писмо изх. № 

90-02-24/13.06.2017 г. е изискана справка от Главна дирекция гражданска регистрация и 

административно обслужване – ГРАО, относно отразена промяна в личния 

регистрационен картон на Т.М.Т., с адрес – гр. С***, ПК**, ж.к. „Г***“ , бл. *, вх. *, ет. *, 

ап.*. /например смърт на лицето/ или друга промяна в гражданското състояние.   

     В отговор на изисканата справка, с писмо вх. № 90-02-25/23.06.2017 г. е потвърдено от 

Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО, че 

лицето -  Т.М.Т., жалбоподател в производството пред КЗД е починал на 19.10.2016 г. 

      С оглед нуждите на производството пред КЗД и възможността от встъпване като 

страни по преписката от наследници, с писмо изх. № 16-15-373/28.06.2017 г. е изискана 

информация от Столична община – район „Илинден“, касаеща имена и адреси на 

наследници на починалото лице. Имената и адресите на наследниците на починало лице се 

съдържат в удостоверение за наследници, което на основание чл. 24, ал. 1 от ЗГР, във 

връзка с чл. 2, ал. 5 и чл. 9 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. се издава от 

общинската администрация по последен постоянен адрес. 

       Във връзка с изисканата информация, в деловодството на КЗД е постъпил отговор с 

приложено удостоверение за наследници от което е видно, че  Т.М.Т., жалбоподател в 

производството пред КЗД е починал на 19.10.2016 г., с издаден акт за смърт № 

0469/20.10.2016 г. от 12 РН „Илинден“, гр. С***. След смъртта си е оставил наследници по 

закон, както следва: 

      -Е.И.М., в качеството на негова съпруга 

      -Е.Т.И., в качеството на дъщеря и 

      -М.Т.М., в качеството на син. 

      На горепосочените лица са изпратени уведомителни писма съответно с изх. № 44-00-

2011/06.07.2017 г., изх. №44-00-2012/06.07.2017 г. и изх. № 44-00-2013/06.07.2017 г. чрез 

които са уведомени за образуваното производство пред КЗД и възможността да се 

възползват от правото си, в качество на наследници да встъпят като страни в 

производството за защита от дискриминация.  С уведомителните писма наследниците са 

информирани, че в 7 /седем/ дневен срок от получаването им, имат право да се възползват 

от дадената възможност, като изразят писмено волята си или в противен случай 

производството ще бъде спряно.  

        Към момента на постановяване на настоящото Решение, в деловодството на 

Комисията не е постъпил отговор от посочените наследници, чрез който да е изразено 

желание на някой от тях да встъпи като страна в производството пред КЗД.  

       С оглед на така установените обстоятелства и липса на изрично волеизявление от 

страна на наследниците за встъпване като страни в производството по разгледаната 

преписка пред Комисията,  в закрито заседание на КЗД, Трети специализиран постоянен 

състав счете, че в конкретния случай следва да се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, съгласно която: „Административният орган 

спира производството в случай на смърт на заинтересован гражданин - страна в 

производството“. 
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 Воден от гореизложеното, ТРЕТИ специализиран постоянен състав на Комисия за 

защита от дискриминация, вземайки предвид относимата в случая разпоредба на чл. 54, ал. 

1, предложение първо от АПК във връзка с чл. 70 от ЗЗДискр. 

 

                                                                      Р Е Ш И : 

 

            СПИРА  производството по преписка 102 по описа на КЗД за 2016 г. на основание 

чл. 54, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 

70 от ЗЗДискр., поради смърт на страната - Т.М.Т.с адрес на призоваване - гр. С***, ПК **, 

ж.к. „Г***“, бл.*, вх. *, ет. *, ап. *. 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ,  жалба с вх. № 44-00-372/02.02.2016 г. по описа на 

КЗД, както и допълнение към нея с вх. № 44-00-2093/20.04.2016 г., подадени от  Т.М.Т.от 

гр. С***. 

  

         Решението да бъде изпратено на конституираните страни по преписката, както 

и на установените в производството съгласно удостоверение за наследници  лица с 

родствена връзка на жалбоподателя, Т.М.Т.. 

 

              Решението подлежи на обжалване по реда на административнопроцесуалния 

кодекс - АПК в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните с 

жалба чрез  Комисията за защита от дискриминация - КЗД.  

          
 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………… 

                                                                                                  С.ЙО. 

 

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

                                                                                                  С.С. 

 

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

                                                                                                   Н.А. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


