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                                           РЕШЕНИЕ  
                                                    

                                                  № 384 

 

                                                          гр. София, 13.04.2021 г.  

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

Петчленен разширен заседателен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, 

в състав: 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А. 

                ЧЛЕНОВЕ: О.К. 

                В.С. 

                С.Й. 

                П.К. 

 

разгледа докладваната от О.К. преписка № 548 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 1567/21.10.2020 г.  на 

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

3007/09.10.2020 г., подадена от Г.П.С. срещу К.К. – директор на Начално училище „С.“ гр. Р., 

Педагогическия съвет и В.Д., 

Предвид изложените оплаквания за дискриминация по признаци «пол», «етническа 

принадлежност», «произход», «увреждане» и «обществено положение», преписката е 

разпределена за разглеждане на Петчленен разширен заседателен състав на Комисията за защита 

от дискриминация.   

В жалбата си Г.П.С. посочва, че в качеството си на родител, изразява „своите тревоги, 

притеснения, нетърпимост и загриженост за всички потърпевши деца относно ситуацията в 

първите класове на НУ " С.", гр. Р. ....по отношение на приложените дискриминационни 

практики...“ /цитат от сигнала/. Уточнява, че за 2020/2021 учебна година в НУ " С." гр. Р. са 

съставени две паралелки първи клас-А и Б. В Първи А клас били записани 21 ученици , а в Първи 

Б - 19 ученици. От всички 40 ученици момичетата са 24, а момчетата 16. По отношение на етноса 

по произход са: 31 от български етнос, 9 от ромски етнос. Едно от децата е със специални 

образователни потребности и посещава часовете с придружител. Според него имало 

непропорционалното разпределение по неясно какви критерии. Смята, че са извършени 

нарушения при подбора и разпределението на учениците и не са спазени правила и принципи на 

равнопоставеност между всички деца.  

С оглед гореизложеното, на основание чл. 50 от ЗЗДискр. Г.С. моли Комисията да образува 

производство, в рамките на което да установи налице ли е дискриминация, да постанови 

преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да 

наложи предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки. 

Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК преценката за допустимост на искането е абсолютно 

процесуално задължение за административния орган във всеки един момент от производството. В 
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тази връзка, ако дори и в началото на проучването по чл.55 от ЗЗДискр., с оглед представените от 

жалбоподателя доказателства, се установи несъответствие с изискванията за допустимост, 

съставът не следва да се произнася по същество.  

 На основание чл.30, ал.2 от АПК на сигналоподателя е изпратено уведомление с изх. №44-

00-3767/04.12.2020 г. по описа на КЗД за отстраняване на нередовности по сигнала му до КЗД в 3 

/три/ дневен срок, като уточни: « - Посочете ясно и конкретно в какво се изразяват твърдяните 

от Вас „дискриминационните практики при подбора и разпределението на учениците“, както и 

уточнете конкретните действия на лицата, които са ги осъществили;. - Посочете защитените 

признаци, по които са осъществени „дискриминационните практики“; - Посочете конкретно 

исканията си с оглед компетентността на Комисията за защита от дискриминация по чл.47 от 

ЗЗДискр. Имайте предвид, че КЗД няма правомощия да се произнася  по неуточнени искания“. С  

изх. №44-00-281/02.02.2021 г. по описа на КЗД му е изпратено второ, напомнително писмо за 

отстраняване на нередовности в 3 /три/ дневен срок от получаването на писмото. 
 На сигналоподателя изрично е указано, че при неизпълнение в срок и на основание чл.52, 

ал.3 от ЗЗДискр. във връзка с чл.30, ал.2 от АПК, производството ще бъде прекратено. 

 Видно от известия за доставяне от „Б.“, писмата са получени на 09.12.2020 г. от лице, 

подписало се като „дядо“, а напомнителното писмо е получено лично от С.. Към  момента на 

изготвяне на настоящото решение, в деловодството на КЗД не е постъпил отговор от 

сигналоподателя. 

 Предвид гореизложеното, указания на сигналоподателя срок за отстраняване на 

констатираните нередовности в инициативния документ е изтекъл. Към момента на изготвяне на 

настоящото решение няма постъпил отговор. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 3, пр. 2 от ЗЗДискр., Петчленен разширен 

заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация 

              

Р  Е  Ш  И: 

 

I. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № 548 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация за 2020 г., образувано с Разпореждане № 1567 от 21.10.2020 г. 

II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 44-00-3007 от 09.10.2020 г. по описа на 

КЗД, подадена от Г.П.С., с адрес за кореспонденция: гр. Р. ***. 

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката.  

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването му, чрез Комисията за 

защита от дискриминация, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………  

                                                      Н.А. 

 

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

                                                                                   О.К. 

 

                      …………………………….. 

В.С.   

 

                      …………………………….. 

  С.Й. 

 

                      …………………………….. 

   П.К. 


