
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 392 

 

гр. София, 15.04.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен заседателен състав, 

определен със Разпореждане № 679/09.07.2014 г. на председателя на КЗД, по реда на чл. 48, ал. 2, т. 3 от 

Закона за защита от дискриминация, състоящ се от следните членове: 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А. 

                                                                ДОКЛАДЧИК: З.Д. 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: В.С. 

                                                                                           О.К.         

                                                                                           С.Й.    

        

 

разгледа докладваната от З.Д. преписка № 49 по описа на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) 

за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 202/27.02.2019 г. на председателя 

на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, по жалба с вх. № 44-00-429/ 08.02.2018 г., подадена от 

П.И.Д. срещу директора на СУ „И.“, гр. Б.. 

С Разпореждане № 162/05.03.2020 г. производството по преписката е възобновено, като с Решение 

№ 2175 от 13.12.2019 г., постановено по адм. дело № 2394/2019 г. по описа на Административен съд – 

гр. Б., влязло в сила на 27.01.2020 г. се отменя Решение № 450 от 13.08.2019 г. по преписка № 49/2019 г. 

на Комисията за защита от дискриминация и същата е върната за ново произнасяне на Комисия за защита 

от дискриминация, при изпълнение на указанията, дадени в мотивите на съдебния акт. 

Съгласно Решение № 2175 от 13.12.2019 г., постановено по адм. дело № 2394/2019 г. по описа на 

Административен съд – Б., влязло в сила на 27.01.2020 г. е  отменено Решение № 450 от 13.08.2019 г. по 

преписка 49/2019 г. на Комисията за защита от дискриминация и преписката е върната за ново 

произнасяне, при изпълнение на указанията, дадени в мотивите на съдебния акт, а именно: 

„Съдът, при извършената на основание чл. 168, ал. 1 от АПК служебна проверка, констатира, че 

в производството пред КЗД е допуснато съществено процесуално нарушение. От приложеното по делото 

(на л.14) удостоверение за раждане е видно, че към момента на депозиране на жалбата пред КЗД (на 

08.02.2019 г.) носителят на материалното право П.Д. е непълнолетен. Следователно, доколкото не е 

поставен под запрещение, на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството същият извършва 

правни действия лично, със съгласието на родителя си. Жалбата, по която е образувано производството 

в КЗД е подписана единствено от родителя П.И.Д., а с нея са заявени чужди права, при липса на 

процесуална легитимация и в нарушение на чл. 26, ал. 2 от ГПК. Тази нередовност не е констатирана в 

проведеното от Комисията производство и не са дадени на жалбоподателя указания за отстраняването ѝ. 

Не е и конституиран като страна П.Д., чиито права и интереси са засегнати, с което последният е лишен 

от възможността да участва в производството. Ето защо, на основание чл. 168, ал. 5 от АПК обжалваният 

акт следва да се отмени и преписката да се изпрати на органа за ново произнасяне, след отстраняване на 

допуснатите нарушения.“ 
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При повторното разглеждане на преписката като жалбоподател е конституиран П.Д., съгласно 

дадените от съда указания. 

Конституирани страни по преписката са:  

1. Сигналоподател: 

П.И.Д., майка на П.И.Д., с адрес: гр. Б., ***. 

2. Жалбоподател: 

П.И.Д., с адрес: гр. Б., ***. 

3. Ответна Страна:  

Директорът на СУ „И.“, гр. Б. – В.Т.Г., с адрес: гр. Б., ***. 

4. Заинтересована страна: 

Регионално управление на образованието – Б., представлявано от началника инж. В.И., с 

адрес: гр. Б., ***. 

По преписката е проведено проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на което 

становища, документи и информация по случая са изискани от страните по преписката. 

След възобновяване на производството по преписка № 49/2019 г. и проведено предварително 

проучване по реда на чл. 55 ЗЗДискр. от страните по преписката не са постъпили становища. 
Проведено едно открито заседание (о.з.) по преписката. Сигналоподателят П.И.Д., редовно 

призована, се явява лично. Жалбоподателят П.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява. 
Ответната страна директорът на СУ „И.“, гр. Б.– В.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява. 
Заинтересованата страна Регионално управление на образованието – Б., редовно призована, не се явява 
и не се представлява. Съставът е приел и приобщил към преписката доклада-заключение.  Приети са и 
представените в о.з. от жалбоподателката П.Г. документи: Становище от П.Д., Удостоверение за 
раждане на П.Д., Експертно Решение № 1709 от 27.07.2017 г., Пълномощно от П.И.Д., обяснение от 
П.И.Д. с ЕГН и подпис от 8.02.2021 г., запитване от П.И.Д. до началника на РУО - гр. Б., с дата 11.01.2019 
г., Отговор от община Б.с с вх. № 94-3-01-21-860, учебна година на П.Д. - ученик, с дата 13.11.2019 г., 
негов подпис, психологично-педагогическа характеристика на П.Д. с изх. № 1177 от училище „И." от 
13.11.2015 г., Правилник за дейността на СУ „И." – Б., Постановление № 328 от 21.12.2017 г., ученическа 
книжка на П.Д. за 8-ми и 11-ти клас. След като е счел преписката за изяснена от фактическа и правна 
страна, съставът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като е дал на 
страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки. 

Съставът, след като прецени поотделно и в своята съвкупност събраните по преписката 

доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

Процесната жалба е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. 

Между страните не се спори, че жалбоподателят П.И.Д. е бил ученик със СОП в СУ „И.“, гр. Б., 

както и че същият е получавал стипендия. Спори се дали представлява дискриминация неизплащането 

на стипендия за летните месеци юли и август 2018 г., след като в средата на месец ноември 

сигналоподателят е преместил П.Д. в друго училище.  
Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр.: „Пряка дискриминация е всяко по- неблагоприятно третиране 

на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било 
третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.“ 

Съгласно чл. 4, ал. 4 на Постановление № 328/21.07.2017 г. за условията и реда за получаване на 
стипендии от учениците след завършено основно образование на Министерски съвет, "Стипендиите по 
ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода, на неучебните месеци“, т.е. – 
изплащането на стипендия е уредено с диспозитивна правна норма и в този смисъл е съществува 
възможност за изплащане на стипендии целогодишно, но не и задължение за съответното учебно 
заведение. От протокола от 20.03.2018 г. на Педагогическия съвет на СУ "И." става ясно, че е взето 
решение стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители да се 
изплащат месечно за периода на учебните месеци. С оглед изложеното не може да бъде прието, че 
спрямо жалбоподателя П.Д., е осъществено по-неблагоприятно третиране, тъй като взетото от 
педагогическия съвет на СУ "И." решение е  по отношение на всички ученици.  

От ответната страна не се оспорва, че по отношение на П.Д. не е изплащана стипендия за дете с 
един родител. От събраните по преписката доказателства не се установява да е било подавано заявление 
за получаване на такава стипендия от страна на жалбоподателя/сигналоподателя, поради което не може 
да се приеме, че ответната страна е осъществила дискриминация спрямо П.Д. що се отнася до 
получаването от него на стипендия като дете с един родител. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 



 

 

328/21.07.2017 г. ученик може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но има право 
да получи само една по избор след изрично писмено заявление от негова страна.  

Що се отнася до оплакването, че жалбоподателят е завършил 8-ми (осми) клас с удостоверение, а 
не свидетелство, съставът счита същото за неоснователно. В чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното 
и училищно образование изрично е посочено: „На учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен 
показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".“ 

Съставът намира за неоснователно и оплакването на сигналоподателя относно факта, че 
учениците в СУ "И." - гр. Б. са задължени да носят униформа. Решението е гласувано на Педагогически 
съвет на 23.10.2017 г. и е одобрено от Обществения съвет към училището. Това изискване не е само по 
отношение на П.Д., за да се приеме, че той е по-неблагоприятно третиран от останалите учащи там. 
Обстоятелството, че в новото училище (СУ "Д." – Б.), в което сигналоподателят е преместил сина си, не 
се изискват униформи, не означава, че спрямо П. има извършено неравно третиране. Още повече, че на 
08.10.2018 г. Д. лично е декларирала съгласието си детето й да посещава училище с униформено 
облекло, видно от направената от РУО – Б. проверка и изготвения в тази връзка Констативен протокол 
№ КМД-02-15/31.01.2019 г. 

Твърденията на жалбоподателя/сигналоподателя за осъществена спрямо тях дискриминация въз 

основа на защитените от закона признаци  „лично положение“ и „увреждане“ не се подкрепят от 

наличните по преписката доказателства. 

Възраженията на ответната страна за липса на дискриминация въз основа на признаците  „лично 

положение“ и „увреждане“ се подкрепят от наличните по преписката доказателства. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 65, т. 5 настоящият състав  

 

РЕШИ 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна директорът на СУ „И.“, гр. Б. – В.Г., с адрес: гр. Б., ***, не 

е извършил нарушение на Закона за защита от дискриминация въз основа на признаци  „лично 

положение“ и „увреждане“ 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата/ сигнала с вх. № 44-00-429/08.02.2018 г., като 

неоснователни и недоказани. 

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

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................                                                  

                                                                                                                                                           Н.А.                

   

                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   ...................................            

                                                                                                                                                                        З.Д. 

 

                                                                                                                                               ................................... 

                                                                      В.С. 

 

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

                                                                                                                                                                         О.К. 

 

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

                                                                                                                                                                       С. Й.



 

 

 


