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                                        РЕШЕНИЕ  

 
 

              № 414 

 

гр. С***, 11.12.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран заседателен състав по чл. 48, ал.3 от Закона за защита от 

дискриминация, определен със заповед № 146/10.08.2017 г. на председателя на Комисията за 

защита от дискриминация, състоящ се от следните членове:  

          

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.С. 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:  Н.А. 

                                                                                                                  С.ЙО. 

                

на свое  заседание разгледа докладваната от Н.А. преписка № 47 по описа на 

Комисията за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:    

Производството е по реда на раздел I от глава Четвърта на Закона за защита 

дискриминация. 

Производството по преписка № 47/2017 г. е образувано с Разпореждане № 179/ 

07.03.2017 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа на 

жалба с вх. № 44-00-443/ 09.02.2017 г. по описа на КЗД и допълнение към нея с вх. № 

44-00-669/ 27.02.2017 г., подадени от К.К.С.. 

С оглед изложените факти и обстоятелства за дискриминация по признак „лично 

положение“, преписката е разпределена за разглеждане на Трети специализиран 

заседателен състав. 

Жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 от Закона за защита от 

дискриминация и съставлява годно правно основание за образуване на производство. 

Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането 

на жалбата и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

Конституирани страни по преписката са : 

1. К.К.С., с адрес на призоваване: гр. С***, ж.к. „О*** *“, бл. *, ап. *, в качеството на 

жалбоподател; 

 2. С.О.П., в качеството на служител в „К.“ ЕООД, с адрес на призоваване: гр. С***, 

ж.к. „Д***“ № *, ул. „И*** Б***“ *, в качеството на ответна страна; 

3. „К.“ ЕООД, ЕИК ******, представлявано от С.Х.К. със седалище и адрес на 

управление гр. С***, р-н „П***“, ул. „К***“ № *, вх. *, ап. *, в качеството на ответна 

страна; 

4. С.Х.К. представляващ „К.“ ЕООД, ЕИК *****, и адрес на призоваване:  гр. С***, р-н 

„П***“, ул. „К***“ № *, вх. *, ап. *, в качеството на ответна страна 
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 В инициативния документ пред КЗД жалбоподателят твърди, че  през м. януари 

след направена рекламация в магазин „Макс Мания“ управителят С.П. му нанесъл 

средна телесна повреда, за което било образувано досъдебно производство. 

Свидетелите на случилото се отказвали да разкажат за инцидента, тъй като били 

заплашвани, че няма да бъдат допускани в магазина.  

След това при опит да пазарува в магазин „Макс Мания“  на адрес: ул. „Илия 

Бешков“ 12 служители отказали да му маркират стоката  и съответно бил 

възпрепятстван да я закупи. Посочва, че закупуването на стоки от магазини „Макс 

Мания“ и съответното им препродаване е свързано с необходим за него доход  за 

съществуването му. 

 Жалбоподателят посочва, че и в други магазини от веригата  „Макс Мания“, 

чиито собственик е С.К. му е отказана възможността да си закупи стоката предлагана 

там.  

 К.С. посочва и други магазини „Макс Мания“, в които  не е допускан: гр. С*** 

бул. „А***“ № * и гр. С*** ул. „Г***“ № *, ж.к. „Л***“, Търговски комплекс Принцес. 

    

 В допълнение към първоначалната жалба посочва, че в магазин  „Макс Мания“  

само на него му е отказван достъп до услуга, като посочва за причина влошените му  

взаимоотношения  със собственика и управителя на магазина.            

 Излага следните искания към КЗД: на основание чл. 50 от ЗЗДискр. да образува 

производство и да установи налице ли е дискриминация по признак лично положение.   

 

По преписката е извършено проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр.  

В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от 

ответните страни. 

В писмо с вх. № 16-20-239/ 13.04.2017 г., на ответната страна С.К. чрез 

пълномощници с приложено към становището пълномощно на адв. Е.А.Г. и адв. Д.В.И. 

категорично оспорва твърденията на жалбоподателя за евентуално извършени 

нарушения на забраната за дискриминация на основата на признак «лично положение». 

Счита, че горните твърдения са неоснователни и недоказани. Твърди, че голяма част от 

фактите, твърдени от С. не отговарят на обективната действителност.  

В становището е посочено, че ответникът е едноличен собственик на капитала на 

„К." ЕООД и собственик на трите  магазина визирани в жалбата с марката „Мания". Не 

оспорва, че „Мания" са верига магазини, които работят на принципа на франчайза - 

наименованието на магазина произтича от използването на право върху търговска 

марка, предоставено срещу възнаграждение, за продажба на стоки с негова помощ. В 

С*** имало 7 дружества, които държали 13 магазина с марката „Мания". 

Жалбоподателят пазарувал от магазини за дрехи втора употреба, след което 

препродавал дрехите на трети лица. 

Ответната страна не оспорва, че бил издал нареждане на служителите в 

стопанисваните от дружеството му обекти да не обслужват С.. Причина за това било 

изключително агресивното и непочтително поведение както спрямо служителите, така 

и спрямо другите клиенти в магазините, които посещава. Позволявал си да разхвърля 

стоки и когато му била направена забележка викал и обиждал, но и заплашвал клиенти 

или служители на магазина. Жалбоподателят бил единственият клиент с такова 

поведение и като такъв бил познат на абсолютно всички магазини в С***, занимаващи 

се с продажба на стоки втора употреба и абсолютно навсякъде  правил проблеми. 

Колеги от другите магазини, които не били собственост на ответника, също имали 

конфликтни ситуации с него. Пускани били жалби срещу него и в други обекти, така че 

той бил всепознат с агресивното си поведение. Жалбоподателят нагрубявал други 
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клиенти, или грабвал дрехи, които те разглеждали, директно от ръцете им. 

Служителките в магазините били сериозно загрижени за своята сигурност на работното 

място, особено при напускането му, тъй като  отправял към тях груби думи и сексуални 

намеци.  

От 2013 година ответникът и негови служители водили множество разговори с 

жалбоподателя като целта на разговорите била С. да коригира своето поведение до 

нивото на останалите клиенти на магазина, да не бъде груб и непочтителен спрямо 

другите. Служители на ответника също подавали жалби срещу С.. От полицията 

многократно били идвали и предупреждавали С. да не идва в магазина и да не прави 

проблеми.  

Независимо от горните проблеми, С. продължавал да пазарува безпрепятствено в 

магазините на ответника. Периодично възниквали скандали, инспирирани от 

поведението на жалбоподателя, при които управителите на магазините трябвало да се 

намесват, за да го успокояват. При последния такъв случай обаче жалбоподателя се 

задоволил само с крясъци към управителя П., но и му нанесъл силен удар с глава в 

лицето. Между двамата възникнало сборичкване, като в крайна сметка жалбоподателят 

бил изведен от магазина. След разговори със служители във връзка с опасения за 

тяхната сигурност, ответникът взел и разгласявал сред персонала решението 

жалбоподателят да не бъде допускан повече в стопанисваните от ответника магазини. 

Посочено е, че спрямо жалбоподателя не е извършена дискриминация, тъй като  

самият той е носител на антисоциално поведение. Това поведение, въпреки много на 

брой проведени разговори със С. като клиент, не претърпяло нужната корекция. 

Напротив, недопустимите му прояви само ескалирали, за което свидетелствало 

нападението му над управителя П., което било предмет на досъдебно производство. 

Поради тези причини, като крайна мярка с цел избягване на бъдещи конфликти и 

обезпечаване сигурността на служители и клиенти, било взето решение да не му бъде 

маркирана стоката в магазините. 

Относно твърдението на жалбоподателя, че не е допускан единствено в 3-те 

магазина, собственост на ответника, последният посочва, че същото не отговаря на 

фактическата действителност. След като се разчуло за инцидента, при който С. напада 

управителя П., управата на останалите магазини също взела решения да не го обслужва 

и да не му продава стоки, за да предотврати бъдещи инциденти. 

В становището се твърди, че между жалбоподателя и ответника не са налице 

каквито и да е конкурентни отношения. С. бил клиент, който пазарувал от магазините 

на ответника, а колкото повече пазарувал, толкова повече увеличавал оборота и 

съответно печалбата на магазините.  

Относно твърдението на жалбоподателя, че му е ограничаван достъпа до магазина 

във връзка с личен мотив на ответника спрямо него, в становището е посочено, че 

същото не отговаря на фактическата действителност. Отношението на ответника към С. 

било чисто професионално като към всеки друг клиент в неговите магазини. Когато се 

стигало до конфликтна ситуация с участието на жалбоподателя, ответникът винаги се 

стараел да намира максимално удовлетворително разрешение. За това свидетелствали 

многобройните разговори, които ответникът и негови служители  водили със С.. 

Твърдението на С.,  че познатите му клиенти, свидетели на нанесения побой са 

заплашвани от управата на магазина, че ако свидетелстват нямало да бъдат допускани в 

магазините на «Макс Мания», не отговаряли на обективната действителност. 

Твърденията на С. за отказ да бъде приета рекламация на закупена стока, също били 

неверни, тъй като след извършени проверки от Комисия за защита на потребителите, не 

били установени твърдените от него нарушения. 

Относно твърдението на жалбоподателя за  наличието на личен мотив, във връзка 
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с предизвикано от ответника ПТП с личната кола, като вината на ответника била 

доказана от КАТ и от съда, същото е опрделено като невярно. В конкретния казус 

ответникът пътувал с лек автомобил до банката, за да внесе инкасирана преди това 

парична сума. Пътувайки с лекотоварно МПС, конкретно с бус, жалбоподателят рязко 

изпреварил ответника, спрял, активирайки ръчната спирачка, пред ответника. За 

последния това било абсолютно неочаквано, поради което той не можел да реагира, 

като последствието било удар между шофирания от ответника лек автомобил и буса, 

управляван  от С..  

След удара ответникът веднага извикал полиция, защото бил притеснен, бидейки 

не наясно какви са намеренията на С., а и носейки в себе си пари за внасяне в банката. 

Дошлите на място полицаи съставили акт за неспазване на дистанция от страна на 

ответника, на чието основание след това спрямо ответника било издадено и 

наказателно постановление. Ответникът впоследствие обжалвал наказателното 

постановление и съдът със сила на пресъдено нещо го отменил (Решение по НАХД 

№19323 на Софийски районен съд по описа му за 2013 година). Предвид влязлото в 

сила решение по НАХД №19323, ответната страна категорично оспорва твърдението на 

С., че ответникът бил признат за виновен за предизвикването на ПТП, като напълно 

неотговарящо на действителността. 

В заключение се казва, че не е налице поставянето на жалбоподателя в 

неравнопоставено положение, в сравнение с други лица, тъй като това не се дължи на 

някой от признаците, посочени в чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. Следователно, действията на 

ответника не съставлявали дискриминация и не следвало да носи отговорност по реда 

на Закона за защита от дискриминация. 

С писмо вх. № 16-20-326/ 29.05.2017 г., са представени: копие на договор за наем 

на магазин, находящ се в гр. С***, жк «Л***» *; копие на договор за наем на магазин, 

находящ се в гр. С***, бул. «И***Г***» *; копие на договор за наем на магазин, 

находящ се в гр. С***, ул. «И*** Б***» *. 

В писмо с вх. № 16-20-325/ 29.05.2017 г. С.О.П. чрез пълномощници, с приложено 

към становището пълномощно на адв. Е.А.Г.и адв. Д.В.И., е постъпило становище 

идентично по съдържание на отразеното в писмо с вх. № 16-20-239/ 13.04.2017 г.( по 

описа на КЗД), на С.К.чрез пълномощници адв. Е.А.Г.и адв. Д.В.И.. 

 

По преписката е проведено открито заседание, в рамките на което е представено 

за сведение постановление от 31.05.2017 г.  на СРП.  В проведеното открито заседание 

е снета самоличността на свидетелите. Съставът е счел, че преписката е изяснена от 

фактическа и правна страна, обявил я е за решаване. Дадена е възможност за 

представяне на писмени бележки. 

 

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

писмени доказателства,  обяснения на страните изслушани в открито заседание, 

Трети специализиран заседателен състав  прие за установено следното: 

Жалбата е допустима, доколкото е подадена в рамките на 3-годишния срок по 

чл. 52, ал. 1 от ЗЗДискр.  

 Жалбоподателят К.С.е постоянен клиент на магазини за дрехи втора употреба от 

веригата „Мания“. Визираните в жалбата магазини от веригата, находящи се на 

следните адреси: в гр. С***, жк «Л***» *, ул. „Г*** Д***“ *, в гр. С***, ж.к. „Д***“, 

ул. «И*** Б***» * и в гр. С***, бул. «И***Г***» *  са с едноличен собственик на 

капитала  „К." ЕООД, ЕИК ******, представлявано от С.Х.К.със седалище и адрес на 

управление гр. С***, р-н „П***“, ул. „К***“ № *, вх. *, ап. *, ответна страна в 

настоящото производство. 
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 Установява се, че жалбоподателят и ответника С.К.за познати един на друг, в 

период извън давностния 3- годишен период по ЗЗДискр. Във връзка с 

пътнотранспортен инцидент между двамата управляващи МПС С. и К. е съставено 

наказателно постановление № 36035/ 09.10.2013 г., което след обжалване от страна на 

С.К.е отменено с решение на Софийски районен съд, видно от приложеното по 

преписката решение по дело № 19323 по описа за 2013 г.  

Не се спори по факта, че на 25.01.2017 г. в магазин „Мания“, находящ се в гр. 

С***, ж.к. „Д***“, ул. «И***» * във връзка със закупуване на стоки от страна на 

жалбоподателя е възникнал междуличностен конфликт с ответната страна С.О.П., в 

качеството му на управител на търговския обект, свързана с проява на физическо 

насилие. По повод инцидента е образувано досъдебно производство № 107/17 по описа 

на 08 РУ – СДВР и пр.пр. 2733/17 по описа на СРП. С постановление от 31.05.2017 г. 

СРП прекратява горепосоченото досъдебно производство, видно от представеното и 

прието такова за сведение по преписката от Трети специализиран заседателен състав. 

В жалбата и допълненията към нея, както и в проведеното по преписката 

открито заседание, жалбоподателят излага оплаквания, че в резултат на двата 

гореописани инцидента му е ограничен достъпа до трите визирани търговски обекта от 

веригата „Мания“, което определя като дискриминация по признак „лично положение“.  

Според постоянна съдебна практика на СЕО, сега Съда на ЕС, дискриминация е 

налице при прилагането на различни правила към сходни положения или при 

прилагането на едно и също правило към различни положения 1. Същата концепция за 

разпознаване на дискриминацията е установена и в практиката на ЕСПЧ 2 – 

дискриминация е налице, когато лица в аналогично положение се  третират по различен 

начин, без за това да има   обективно и разумно оправдание, както и когато  по сходен 

начин се третират лица  в значително различно положение. Принципът на равенство  

пред закона и равенството във възможностите  и забраната  на дискриминацията 

изискват  лицата в сходно положение да се третират по сходен начин  и да имат  

аналогични възможности (забраната на пряката дискриминация), но и в същото време 

забраняват еднаквото отношение  към хора в  коренно различно положение (забраната 

за непряка дискриминация). Тези концепции са заложени  и  в националното ни 

законодателство. 

Забраната за дискриминация е прокламирана в разпоредбата на чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. В текста на с.н. са изброени защитените признаци. Съгласно нормата на чл.4, 

ал.2-ра от ЗЗДискр. пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице 

на основата на признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., отколкото се третира, било е 

третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. 

Непряка дискриминация, съгласно чл.4, ал.3 от ЗЗДискр. е поставянето на лице или 

лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на 

такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са 

поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални 

разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката 

са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са 

подходящи и необходими. И в двете хипотези законодателят е определил, че следва да 

е налице „неблагоприятно третиране” на обекта на дискриминация.   

За да е налице проява на дискриминация следва да е осъществено неравно 

третиране по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗЗДискр. Наличието на неблагоприятно 

                                                 
1  Решение на Съда на ЕО от 30 юни 1998 г.  по дело C-394/96, пар.30; Решение  на СЕО,ПИС, Четвърти състав,  от 04.07.2007г. по 

дело Т-475/2004, пар.129;Решение на Съда на ЕО от 14 февруари 1995 г. по дело Schumacker, C-279/93, Recueil, стр. I-225, точка 
30;Решение на Съда на ЕО от 13 февруари 1996 г. по дело Gillespie и др., C-342/93, Recueil, стр. I-475, точка 16; 

2 Решение от 6 април 2000 г. по делото Тлименос срещу Гърция (THLIMMENOS V. GREECE) 
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третиране е от значение за установяване на случай на дискриминация, когато 

третирането е неблагоприятно в сравнение с третирането на лице или лица в сходно 

положение. Това означава, че е необходимо да се приведе „случай за сравнение“, т.е. 

лице, намиращо се в общо взето сходни обстоятелства, като основната разлика между 

двете лица е „признака, предмет на защита“. В §1, т.7 от ДР на ЗЗДискр. е дадено 

легално определение на понятието, а именно, всеки акт, действие или бездействие, 

които водят до по-малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго въз основа 

на признаците по чл. 4, ал. 1 или могат да поставят лице или лица, носители на признак 

по чл. 4, ал. 1, в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица.Във 

всички случаи доказване на неблагоприятното третиране следва да е в причинна връзка 

с признака на който е носител обекта на дискриминация.  

Анализът на приложимите към установената фактическа обстановка 

материалноправни разпоредби води до извод, че в конкретния случай отсъстват 

предпоставките за квалифициране на действия от страна на С.О.П., в качеството на 

служител в „К.“ ЕООД и С.Х.К.представляващ „К.“ ЕООД,като нарушение на ЗЗДискр.  

Установява се действително, че К.К.С.  не е допускан за определен период в 

магазините на ответника. Този факт не се оспорва от ответните страни, като причините 

за временно отстраняване или недопускане на С. са различни от твърдените от самия 

него в инициативните документи и изложеното в открито заседание. Жалбоподателят 

сам признава, че е редовен клиент във верига магазини „Мания“ (конкретно в трите 

търговски обекта, чиито собственик е К.“ ЕООД), откъдето закупува стоки, които 

впоследствие препродава. Във връзка с поведението на жалбоподателя в процесните 

магазини са сезирани охранителна фирма СОТ и служители на МВР. В тази посока са и 

свидетелските показания на свидетеля на жалбоподателя У., който без да конкретизира 

ден и час, че казва, че С. е проверяван от страна на служители на МВР. Свидетелят на 

жалбоподателя Т. споменава за възникналия между С. и П. инцидент, за който са 

сезирани компетентните органи и по който въпрос Комисията не следва да се произнася 

съгласно  чл. 47 от ЗЗДискр.   

Предмет на доказване в настоящото производство следва да бъдат конкретни 

действия/ бездействия, определени по време и място, въз основа на които са се случили 

твърдените от жалбоподателя дискриминационни действия от ответните страни. 

Липсата обаче на конкретика във връзка с твърдения акт на дискриминация несъмнено 

се отразява на доказателствената стойност на свидетелските показания на Т. и У., 

свидетели на жалбоподателя. Последните не успяват точно и ясно да пресъздадат факти 

и обстоятелства, от които да се направи извод, че конкретно дискриминационно 

действие, съответно бездействие от страна на ответните страни се е случило в 

обективната действителност. 

Нещо повече ответните страни в писмените си становища и свидетелски 

показания на ангажираните от тях свидетели  успяват по категоричен начин да докажат,  

че жалбоподателя като дългогодишен и редовен клиент на магазини дрехи втора 

употреба е познат с агресивното си поведение спрямо персонала. Свидетелят Н.С. 

работи в  магазини от веригата „Мания“ от 2009 г., а за ответника К.  от 4 години, като 

посочва, че жалбоподателят е създавал конфликтни ситуации и преди ответника К. да  

управлява магазина за дрехи втора употреба в кв. „Дружба“. Същата казва, че 

поведението му създава тревога у служителите на магазина, поради което са викани 

служители на МВР. В същата посока са и свидетелските показания на Г.И., който 

работи от 7 години в магазин „Мания“ в ж.к. „Дружба, гр. С***. Същият свидетелства 

за агресивно и арогантно поведение на С. спрямо персонал и клиенти на търговския 

обект, което в резултат на което е сезиран СОТ и служители на МВР.   



7 

 

Съставът следва да отбележи, че сигнализирането на СОТ или на МВР е 

правомерна дейност спрямо защитата право на собственост  и поддържане на реда на 

обществените места, каквито се явяват процесните магазини. В този смисъл действията 

на служителите, управителя на магазина и собственика К. не биха могли да се 

определят като дискриминационни.  

С оглед гореизложеното настоящият състав счита, че твърденията на 

жалбоподателя за извършен спрямо него акт на дискриминация по признак „лично 

положение “ е неоснователен и жалбата следва да бъде оставена без уважение. Липсват 

данни по преписката, които да доведат до извод, че с действията си ответните страни в 

настоящото производство са извършили по-неблагоприятно третиране спрямо К.С.на 

основата на признаците по чл. 4 ал. 1 от ЗЗДискр, отколкото се третира, било е 

третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. 

           Особеното в производствата за защита от дискриминация съобразно 

разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр., е обстоятелството около прехвърлянето на 

доказателствената тежест. За разлика от разпределената доказателствена тежест при 

общ исков ред, при производствата за защита от дискриминация, както пред КЗД, също 

така и пред компетентен съд, с оглед чл.9 от закона доказателствената тежест се 

прехвърля върху ответната страна след като страната която твърди, че е 

дискриминирана  представи факти и обстоятелства, от които може да се направи 

предположение за наличие на дискриминационно отношение. В конкретния случай 

жалбоподателят С. не е доказал, както чрез писмени доказателства така и чрез устни, 

независимо от дадената му възможност, за наличие на твърдените от него факти за 

извършен акт на дискриминация по признак „лично положение“ от ответните страни в 

настоящото  производство. Важно в случая е да се отбележи, че в ЗЗДискр липсва 

легална дефиниция за „лично положение“ и съгласно постоянната практика на ВАС 

този признак следва във всеки конкретен случай да бъде установяван и дoказван. Нещо 

повече, за да се приеме, че различното третиране попада в законово защитения признак 

„лично положение“, то същото трябва да  е свързано с притежавани или придобити 

качества на личността или вътрешноприсъщи признаци, които позволяват да бъдат 

прилагани еднакво и които отчитат универсалния (материален и персонален) обхват от 

закона и абсолютна забрана за пряка дискриминация3. От данните по преписката и 

изнесените такива в откритото заседание става ясно, че отношението спрямо 

жалбоподателя не е продиктувано от каквато и да било характеристика на 

жалбоподателя, която да го отличава от определен, но неопределяем кръг лица, 

посетители и клиенти на процесните магазини „Мания“. В случая по – скоро се касае за 

поведението на жалбоподателя при посещението на търговските обекти, въпрос който 

Комисия за защита от дискриминация е разгледала и по пр. 19/ 2013 г. Жалбоподател в 

това производство отново е К.К.С., като същият излага оплаквания за извършен спрямо 

него акт на дискриминация по признак „увреждане“ от ответни страни, служители и 

съответно собственика на магазин за дрехи втора употреба. 4 Ответните страни в 

производството по пр. №19 по описа на КЗД  за 2013 г. са различни от тези в 

настоящото производство, като същите навеждат доводи за агресивното поведение на 

жалбоподателя С. спрямо персонала и клиенти в магазина. С решение № 321/11.09.2014  

по описа на КЗД, което е влязло в сила, съставът неустановява спрямо жалбоподателя 

С. да е извършен акт на дискриминация. 

Ответните страни в настоящото производство успяха да докажат 

неоснователността на твърденията на жалбоподателя. По преписката липсват данни 

                                                 
3 Решение № 225/ 08.01.2013 г. по адм. дело № 11649/ 2012 г. на ВАС. 
4 Решение № 321/11.09.2014 по пр.19/13 на КЗД 
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както за извършен акт на дискриминация по признак „лично положение“ от ответните в 

производството страни спрямо жалбоподателя, така и каквито и да било действия или 

бездействия, които биха могли да бъдат квалифицирани като неравно третиране.   

С оглед гореизложеното Комисията за защита от дискриминация, Трети 

специализиран постоянен заседателен състав, на основание чл. 65, т. 5 от Закона за 

защита от дискриминация 

 

 

Р Е Ш И: 

 
УСТАНОВЯВА, че С.О.П., в качеството на служител в „К.“ ЕООД, с адрес на 

призоваване: гр. С***, ж.к. „Д***“ № *, ул. „И***“ * , не е осъществил дискриминация 

по признак „лично положение” по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. спрямо К.К.С., с 

адрес: гр. С***, ж.к. „О***“, бл. *, ап. *. 

 

УСТАНОВЯВА, че „К.“ ЕООД, ЕИК *****, представлявано от С.Х.К. със 

седалище и адрес на управление гр. С***, р-н „П***“, ул. „К***“ № *, вх. *, ап. *, не е 

осъществил дискриминация по признак „лично положение” по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 

ЗЗДискр. спрямо К.К.С., с адрес: гр. С***, ж.к. „О***“, бл. *, ап. *. 

 

УСТАНОВЯВА, че С.Х.К.представляващ „К.“ ЕООД, ЕИК ***, и адрес на 

призоваване:  гр. С***, р-н „П***“, ул. „К***“ № *, вх. *, ап. *, не е осъществил 

дискриминация по признак „лично положение” по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 

спрямо К.К.С., с адрес: гр. С***, ж.к. „О***“, бл. *, ап. *. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-443/ 09.02.2017 г. по описа на 

КЗД и допълнение към нея с вх. № 44-00-669/ 27.02.2017 г, подадени К.К.С. от гр. С***, 

ж.к. „О***“ *, бл. *, вх.*, ет.* ап.*. 

 

 

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

производството. 

 

   

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 

/четиринадесет/ дневен срок от получаването му пред административния съд по 

седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал 

оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или 

седалището на жалбоподателя.  

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………….…. 

 С.С. 

 

       ЧЛЕНОВЕ: ………………………… 

         Н.А. 

 

         ………………………… 

         С.ЙО. 

 


