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Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО дискриминация от КЗД при защитата на лицата, засегнати от ОУП на
община Варна и спрямо подателите на жалба-сигнал вх.№ 30-20-369 от 24.09.2012г.
Уважаеми Членове на КЗД,
ОБСТОЯТЕЛСТВА. Преписка №200/2013г. на Петчленен разширен състав на КЗД
е образувана по жалба-сигнал вх.№ 30-20-369 от 24.09.2012г. на седем граждански
организации, сред които и СОПА, една местна организация на политическа партия и
трима граждани от гр. Варна, за масова множествена дискриминация спрямо
неограничен кръг собственици на имоти при проектирането, съгласуването,
приемането и прилагането на ОУП на община Варна, основана на признаците
„убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ по
смисъла на чл.4 ал.1 от ЗЗДискр. На 11.03.2015г. преписката е обявена за решаване в
двуседмичен срок, но над 2 години и 2 месеца по нея няма постановено решение.
ОПЛАКВАНЕ. КЗД се произнася по други преписки, но не и по 200/2013г. По
този начин инициаторите на преписката и нуждаещите се от защита лица от гр. Варна
са третирани по по-неблагоприятен начин, в сравнение с привилегирования кръг на
подателите на жалби и сигнали по други преписки, по които има постановени решения.
ОСНОВАНИЕ и ПРИЗНАЦИ. Настоящата жалба-сигнал се подава на основание
чл.50 т.1 и 3 във връзка с чл.3 ал.2 и чл.4 ал.1 от ЗЗДискр, за дискриминация, основана
на признаците „лично и обществено положение“ и „гражданство“, в сравнение с
кръга на по-благоприятно третираните податели на други жалби и сигнали, по чиито
преписки КЗД е постановила решения. В случая, признакът „гражданство“ е носител на
идентичност, свързана с адрес или собственост на територията на община Варна.
ИСКАНИЯ на основание ЗЗДискр към КЗД:
1. На основание чл.47 т.1 да установи нарушенията на този и други закони,
уреждащи равенство в третирането, извършителят на нарушението и засегнатите лица.
2. На основание чл.47 т.2 да постанови преустановяване на конкретното
нарушение и мерки за предотвратяване на подобни нарушения за в бъдеще.
3. На основание чл.47 т.3 да наложи предвидените санкции и/или приложи мерки
за административна принуда по отношение на виновните лица.
4. На основание чл.47 т.4 да даде задължителни предписания на КЗД с оглед
спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането.
5. На основание чл.47 т.6 да направи предложения и препоръки до държавните
органи за нормативни мерки срещу дискриминационните практики, прилагани от КЗД.
По доказателствата: С относимите доказателства КЗД разполага служебно.
Гр. Варна, 28.05.2017г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

