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                                                                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                      № 338  

                                                   гр. София, 10.10.2017 г. 

 

                         Комисия за защита от дискриминация, Трети специализиран постоянен 

заседателен състав, определен с Разпореждане № 789/14.10.2013г. и на основание Заповед 

№146/10.08.2017г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация, в закрито 

заседание в състав:    

                                                                                            Председател :  С.С. 

                                                                                                Докладчик : Н.А. 

                                                                                                          Член : С.ЙО. 

         разгледа докладваната от Н.А. преписка № 348 по описа на Комисията за 2013г. 

и за да се произнесе взе предвид следното: 

         Производството е по реда на раздел І от глава ІV на Закона за защита от 

дискриминация. 

                      Производството по преписка № 348/2013г. е образувано с Разпореждане № 

789/14.10.2013г. на Председателя на Комисията, по жалба с вх.№ 44-00-10-

3987/30.09.2013г. по описа на Комисията, подадена от Н.С.Ф. срещу кмета на община В***.                                  

                      Преписката е разпределена за разглеждане от Трети заседателен състав на 

Комисията, поради изложените в жалбата оплаквания за извършена дискриминация по 

признак «лично положение». 

                       На основание чл.55 от ЗЗДискр. е извършено проучване във връзка с 

изясняване на посочените фактите и обстоятелствата от жалбоподателката в инициативния 

документ, като след приключването му, преписката е насрочена за разглеждане в открито 

засадение с призововане на страните. 

             На 05.10.2017г. с вх. № 44-00-2999 е постъпила молба от жалбоподателката  

Н.С.Ф., в която тя моли Комисията да прекрати производството по преписка с № 348/2013г.   

                    Трети заседателен състав на Комисията, след като разгледа така постъпилата 

писмена молба за оттегляне на жалба с № 44-00-3987/30.09.2013г. от Н.С.Ф. счита, че 

направеното волеизявление от нейна страна е процесуално допустимо съобразно 

изискванията на Закона за защита от дискриминация и Правилата за производство пред 
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КЗД (ППКЗД). Съставът приема, че в случая е налице основанието на чл.52, ал.3 от 

ЗЗДискр. за прекратяване на производството по преписка № 348/2013г. поради оттегляне на 

жалбата от страна на подателката. 

             Водим от горното и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. във връзка с чл.66 от 

ЗЗДискр., Трети заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация 

                                                                        Р  Е  Ш  И :  

              ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-3987/30.09.2013г., подадена 

от Н.С.Ф. с адрес: град В***, ж.к. „Г*** М***“, бл. *, вх. *, ет* срещу кмета на Община 

В*** поради нейното оттегляне.  

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

№ 348/2013г. по описа на Комисията за защита от дискриминация. 

              Решението да се изпрати на страните в производството - жалбоподателката Н.С.Ф.и 

Кмета на Община В***.          

              Решението на основание чл.68, ал.1 от ЗЗДискр. подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Комисията за защита от дискриминация в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

                                                                                                               

                                                                                                               Председател:………………   

                                                                                                                С.С.а 

                                                                                                                Докладчик:………………… 

                                                                                                                Н.А.  

                                                                                                                Член :……………………. 

                                                                                                                С.ЙО.                        

                                                                                                                              

  


