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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

№ 383 

 

 

гр. София, 15.11.2017 г. 

 

 

 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСРИМИНАЦИЯ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран  заседателен състав по чл. 48, ал. 2, т.3 от 

Закона за защита от дискриминация,  в закрито заседание в  състав : 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Н.А. 

       ЧЛЕНОВЕ:             С.ЙО. 

                          С.С. 

                                                                                                                      

                                                                                                                     

 разгледа докладваната от С.ЙО. преписка № 24 по описа на Комисията за 2017 г. и за да се 

произнесе взе предвид следното:  

Производството по преписка № 24/2017 г. е образувано с Разпореждане № 60/ 

02.02.2017 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на 

жалба с вх. № 44-00-218/ 25.01.2017 г. подадена от В.С.К. от гр. С*** срещу магазин 

„Лидер маркет“, находящ се в гр. С***, ул. „С***“ № *.  

В изпълнение на правомощията си докладчикът по преписката и на основание чл.15 

от Правилата за производство пред Комисията за защита от дискриминация (ППКЗД) при 

запознаването си със съдържанието на жалбата, изложените в същата обстоятелства е 
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установил, че съдържанието на жалбата не покрива изискванията, разписани в чл.51, ал.2, 

т.3 и т.4 от ЗЗДискр., чл. 27, ал. 2, т.5 и т.6 от АПК във връзка с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр.  

Изложените в жалбата оплаквания са несистематизирани, не е формулирано и 

искане към Комисията съобразно правомощията й по чл. 47 от ЗЗДискр. 

С писмо изх. № 44-00-1494/23.05.2017 г. на  В.С.К. й е указано, че следва да 

систематизира исканията си до Комисията и да приведе жалбата си в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал. 2, т. 3 и  т. 4 от ЗЗДискр. Със същото писмо е дадена 

възможност на жалбоподателя в три дневен срок от получаване на дадените му указания, 

да отстрани констатираните нередовности. 

Видно от обратна разписка ИД PS 1125 002UR1 E  на писмо с изх.№ 44-00-

1494/23.05.2017 г.  на КЗД е връчено на адреса посочен от  жалбоподателката на 25.05.2017 

г.  

В указания от докладчика срок, по преписката не са постъпвали материали. 

Съгласно чл. 51, ал. 2, т. 4 от ЗЗДискр., в жалбата трябва да се изложат и исканията 

на жалбоподателя пред КЗД, с оглед на компетентността на Комисията по чл. 47 от 

ЗЗДискр. Подадената жалба или сигнал следва да се формулират под форма, която следва 

да кореспондира с изискванията на чл. 27 от АПК, приложим на основание чл. 70, ал. 1 от 

ЗЗДискр. и на чл. 50 и чл. 51 от ЗЗДискр.  

 С оглед на гореизложеното, настоящият състав, приема, че установените 

нередовности по инициативния документ не са отстранени и така подадената жалба не е 

приведена в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 2, т.3 и т. 4 от ЗЗДискр., което се 

явява отрицателна процесуална пречка за разглеждането й. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. производството пред Комисията 

се прекратява, когато жалбата или сигналът бъде оттеглен или не бъде поправен в срока, 

определен от Комисията.  

В дадения от Комисията срок жалбоподателката В.С.К. не е отстранила 

констатираните нередовности, въпреки че в писмо с изх. № 44-00-1494/23.05.2017 г.  са й 

указани последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в жалбата.   

Предвид горното, настоящият състав счита, че са налице основания за 

прекратяване на производството, съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗЗДискр. и чл. 8, ал. 2 от 

ППКЗД.  
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Водена от гореизложеното и на основание чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. във връзка с чл. 

8, ал. 2 от ППКЗД, Комисията за защита от дискриминация, Трети специализиран 

заседателен състав 

 

     Р Е Ш И : 

 

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

№ 24 по описа на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г. 

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-218/ 25.01.2017 г., подадена 

от В.С.К. поради изнесените по-горе причини. 

       

 

Заверено копие от решението да се връчи на всяка една от страните в 

производството 
 

 

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 жалбоподателя. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   …. ………………. 

Н.А. 

 

       ЧЛЕНОВЕ:        ……………………... 

С.ЙО. 

        

      ……………………… 

 С. С. 

 

       


