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                                                           Р Е Ш Е Н И Е  

 

      № 324 

 

   гр. София, 25.09.2017 г. 

 

 

 

       КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран 

постоянен заседателен състав по чл. 48, ал.2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация по 

признак "лично положение", определен с Разпореждане № 566/24.08.2017 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация, с членове: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   С.С. 

                       ЧЛЕНОВЕ:    Н.А. 

                                                                                               С.ЙО.   

              
на свое закрито заседание изслуша докладваната от Н.А.  преписка № 155/2017 г. по описа 

на Комисията за защита от дискриминация и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 155/2017 г. е образувано с Разпореждане № 566/ 

24.08.2017 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с 

вх. № 44-00-2108/ 12.07.2017 г. по описа на КЗД, подадена от И.Г.Т.. С оглед направените 

оплаквания за дискриминация по признак „лично положение”, жалбата е разпределена за 

разглеждане на Трети специализиран заседателен състав. 

В жалбата са изложени оплаквания за извършен спрямо И.Т. тормоз на 

работното място от страна на мениджъра Ц.С., служител на „С**К**Б**“ ЕООД с 

въвеждане на правила на работното място, които определя като дискриминационни.  

Моли КЗД да се произнесе съобразно правомощията си. 

 

 

На 18.09.2017 г. в КЗД е депозирана молба за прекратяване на производството 

по образуваната преписка № 155/2017 г. от жалбоподателката  И.Г.Т. с вх.№ 44-00-2750/ 

18.09.2017. 

Настоящият състав приема за установено, че с писмо вх. № 44-00-

2750/18.09.2017 г. жалбоподателката И.Г.Т. ясно и категорично е изразила волята си за 

оттегляне на жалбата, поради което следва да се приеме, че са налице условията на чл. 52, 
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ал. 3 от ЗЗДискр. предложение първо и производството по преписката следва да се 

прекрати.  

Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав 

на Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 52, ал. 3, предложение първо 

от ЗЗДискр.  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 155/2017 г., образувано с 

Разпореждане № 566/ 24.08.2017 г. на председателя на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) по жалба с вх. № 44-00-2108/ 12.07.2017 г. по описа на КЗД, 

подадена от И.Г.Т. от гр. С***, бул. „Ц*** Б***“ № *, ет.*, ап*, с оплаквания за 

дискриминация по признак „лично положение”.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на страните. 

 

                  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 постоянният или настоящ адрес (седалището) на жалбоподателя. 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ………………………  

           С.С.                   

   

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  ………………………     

Н.А. 

 

               

        ………………………. 

                   С.ЙО. 
 

 

                                                                                

 

 


