ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 12.03.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен
състав в публично съдебно заседание на дванадесети март, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 47 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 09.30 часа се явиха:
Вместо жалбоподателката – В.Ц.З., редовно призована се явява
адв. Л.И. с пълномощно от по- рано.
Вместо жалбоподателката – Б.Б.Б., редовно призована се явява
адв. Л.И. с пълномощно от по- рано.
Вместо жалбоподателката – Р.Е.Г., редовно призована се явява
адв. Л.И. с пълномощно от по- рано.
За ответната по жалбата страна – Комисия за защита от
дискриминация - гр. София, редовно призовани, представител не се
явява.
С вх. №№ 628/10.03.2020 г. и № 631/11.03.2020 г. е постъпило
становище от КЗД София, чрез юрк. Н. К., с което оспорват жалбата,
като неоснователна и недоказана и излагат доводи по същество.
Претендират се и разноски по делото – юрк. възнаграждение.
За заинтересованата страна – Детска градина „**************“,
редовно призована се явява адв. Л.И. с пълномощно от по- рано.
За заинтересованата страна – Община Видин представлявана от
кмета, редовно призовани, представител не се явява.
С вх. № 529/26.02.2020 г. по делото е постъпило становище от
Община Видин представлявана от упълномощения представител гл.
юрк. Цв. Д. във връзка с жалба на В.З., Б.Б. и Р. Г. против Решение №
1/06.01.2020 г. по преписка № 134/2018 на КЗД- София.
Заинтересованата страна – В.Н.Н. – Б. – приемен родител на
малолетния С. С. О., редовно призована се явява лично.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адв. И. – Моля да се даде ход на делото.
Заинтересованата страна Н. – Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, за което
ОПРЕДЕЛИ:
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ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.
Настоящото дело е образувано по жалби, както следва: на В.Ц.З.,
Б.Б.Б. и Р.Е.Г., против Решение № 1 от 06.01.2020 г. по преписка №
134/2018 г. по описа на КЗД 5-чл. състав, с което е установено, че
жалбоподателките са осъществили всяка една от тях поотделно
дискриминация по признак „лично положение“ по отношение на
малолетния С. О., наложена им е глоба на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗД,
дадено е задължително предписание да не допускат дискриминация, под
каквато и да е форма занапред, установено е, че Община Видин не е
осъществила нарушение по ЗЗД, оставен е без уважение подадения от
ДАЗД сигнал частта, относно твърдения за нарушение на ЗЗД по признак
„етническа принадлежност“.
Адв. И. – Поддържам жалбата, моля да се приемат представените
доказателства по делото.
Моля за следващото съдебно заседание да ни се допуснат до разпит
четирима души свидетели при режим на довеждане.
Моля да се допусне комплексна експертиза, която да бъде
извършена от психолог и педагог, които след като се запознаят с
преписката да установят индивидуалните потребности на детето, така
както са постановени по преписката и да отговорят на въпроса: Коя е по
подходяща форма на обучение на детето „полудневна“ или
„самостоятелна“ за определен период от време?. В преписката се
съдържат данни за потребностите, способностите и недостатъците в
поведението на детето и съответно педагога и психолога, след като се
запознаят със същите могат да кажат, коя от тези две форми ще доведе до
по - добри резултати във възпитанието и обучението на детето, съответно
по този начин ще се изключи едно от дискриминационните деяния, както
се вменява в преписката.
Моля да ми се даде възможност да представя подписка представена
от родителите.
Заинтересованата страна Н. – Оспорвам жалбата. Моля да се
приемат представените доказателства по делото. Относно свидетелите,
които поискаха жалбоподателите заявявам, че възразявам срещу
допускането им. Не съм присъствала в детската градина и незнам и други
родители да са присъствали. В този смисъл не виждам какво ще
установяват свидетелите. По искането за назначаване на експертиза, която
да бъде извършена от психолог и педагог наблюдение и заключение.
Във всички документи има съдържание, има описано от бившите учители
на С. от предишната детска градина становище което и аз го имам, има го
и в отдел „Закрила на детето“ и в ДСП. Поискала съм наблюдения от
психолози за детето и техните заключения са приложени по делото.
Представям и моля да приемете подписка в подкрепа на детето С. О.
и приемното му семейство от близкия кръг хора, които познават С.,
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включително и психолога на „Дом майка и дете“ Видин. Оригинала на
подписката която представих се намира в Община - Видин.
Моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание да
соча и нови доказателства.
Детето С. е осиновен във Франция получен е доклад, който е в ДСП
- Видин. Моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание
да ви го представя.
Моля за следващото съдебно заседание да ми допуснете един
свидетел при режим на довеждане.
Адв. И. – Моля да ми дадете възможност в следващото съдебно
заседание да взема отношение по представената подписка.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА становище вх. № 529/26.02.2020 г. на Община Видин –
стр. 430-432, становище с вх. №№ 628/10.03.2020 г. и № 631/11.03.2020 г.,
ведно с пълномощно на КЗД София – общо 5 л.
ПРИЕМА: Решение № 1/06.01.2020 г. на КЗД – стр. 6-17,
пълномощно на юрк. Н.П. – стр. 18, писмо на Държавна агенция за
закрила на детето с изх. № 89-00-295/05.01.2018 г. до КЗД, В.Н.Б., ведно
със сигнала от10.10.2017 г., кмет на Община Видин, Директор на ДСП
Видин, н-к РУО Видин – стр. 26-37, писмо на Държавна агенция за
закрила на детето с изх. № 89-00-295/31.10.2017 г. до В.Б. – стр. 38-39,
писмо от Агенция за социално подпомагане – ДСП Видин с изх. № СЛМ/Д-ВН/73-023/16.10.2017 г. до АСП София и ДАЗД София относно
постъпила жалба за дете от приемна грижа от родители на деца от ДГ „Ж.
П.“ – стр. 40-42, докладна от ДГ „Ж. П.„ до кмета на Община Видин с изх.
№ 102/10.10.2017 г., ведно с 2 бр. протоколи от педагогически съвет и от
входното ниво на детето – стр. 43-44, писмо до ДСП Видин, Областна
администрация Видин и Община Видин с № АО 02-06-228/10.10.2017 г.
относно нарушаване на дисциплината, невъзможност за провеждане на
нормален учебен процес и риск за физическото и психическото здраве на
всички деца от 3-та група при ДГ № 1 „Ж. П.„ Видин – стр. 45-47, писмо
на АСП- Община Видин с № 89-00-295-5/07.12.2017 г. до председателя на
ДАЗД относно подаден сигнал за детето С. С.О. – стр. 48-49, писмо на
АСП Видин с изх. № СЛ –М-Д- ВН /73-032/09.11.2017 г. до ДАЗД София
относно малолетния С.С. О. – стр. 50-52,писмо на АСП Видин с изх. №
05-07-00-0723-1/23.10.2017 г. до кмет на Община Видин относно
постъпила жалба – стр. 53-54, жалба от В.Н.Н. – Б. *** – стр. 55-58, копие
от протокол № 2 от 06.10.2017 г. на ЦДГ № 1 – стр. 59-60, протокол № 2
от 02.10.2017 г. от проведена родителска среща на трета група в ЦДГ № 1
– стр. 61-62, придружително писмо с изх. № 100/09.10.2017 г. от ЦДГ № 1
до В. Н. Н. Б. , ведно с писмен отговор на жалба, протокол от родителска
среща, протокол с резултати от входно ниво на С.О., протокол на
педагогически съвет – стр. 63-68, уведомление на КЗД с изх. № 11-003

9/24.02.2018 г. за отстраняване на недостатъци в искане отправено до КЗД
– стр. 69, писмо на ДАЗД с изх. № 89-00-295/02.05.2018 г. до КЗД относно
уведомление по чл. 30 от АПК за отстраняване на недостатъци в искането,
отправено до подателя на сигнала – стр. 70, декларация по чл. 6, ал. 2 от
Правила за производство пред КЗД от Е. С. Л. от 02.05.2018 г. – стр. 71,
решение № 90/15.02.2018 г. на МС за определяне на председател на ДАЗД
– стр. 72-73, писмо на ДАЗД с изх. № 89-00-295/30.01.2018 г. до КЗД
ведно с РМС– № 40/25.01.2018 г. – стр. 74-77, разпореждане на КЗД №
343/18.05.2018 г. за образуване на преписка № 134/2018 г. – стр. 78-79,
уведомление на КЗД с изх. № 11-00-110/25.05.2018 г. до ДАЗД, ведно с
обратна разписка – стр. 80-81, писмо на ДАЗД с изх. № 89-00295/05.06.2018 г. до КЗД относно указания по повод разпореждане №
343/18.05.2018 г. – стр. 82-83, писмо на КЗД с вх. № 12-11-993/31.05.2018
г. по преписка № 134/2018 г. – стр. до първи специализиран постоянен
заседателен състав – стр. 84, разпореждане № 386/11.06.2018 г. по
преписка № 134/2018 г. – стр. 85, писмо на КЗД с изх. № 14-0015/26.06.2018 г. до координатора на Национална асоциация за приемна
грижа Видин, ДСП Видин, Директор на ЦДГ № 1 Видин, Р.Е. ***, Б.Б.
***, В. А. – Началник на регионално управление на образованието Видин,
кмет на Община Видин, ведно с обратни разписки, във връзка с
образувана преписка № 134/2018 г. ведно с копие от сигнал с вх. № 44-004167/10.01.2018 г. и допълнения към него с № 44-00-21/02.02.2018 г. и №
44-00-1705/10.05.2018 г. – стр. 86-98, уведомление на КЗД 0 изх. № 44-002498/26.06.2018 г. до В.Н.Н.Б. във връзка с образувана преписка №
134/2018 г., ведно с обратна разписка– стр. 99 – 100, заявление от В.Н.Н.Б.
до КЗД вх. № 44-00-2651/03.07.2018 г. по преписка 134/2018 г. – стр. 101102, становища по преписка № 134/2018 г. от координатор на Национална
асоциация за приемна грижа, В.Ц.З. ***, Б.Б.Б. ***, Р.Е.Г. ***, ведно с
протокол от проведено входно ниво на С. О., копие от протокол от
заседание на педагогическия съвет на ЦДГ № 1 Видин, копие от жалба на
родители на деца от групата, копие от удостоверение за преместване на
дете от задължително предучилищно образование , началник на РУО
Видин, кмет на община Видин – стр. 103-128, информация от В.Н.Н.Б. ***
– стр. 129-132, информация от Р. Г. и В. Д. приемни родители на детето
К.К. П. до директора на РДСП Видин – стр. 133-137, становище на АСП
Видин с изх. № 05-92-00-0512-1/05.07.2018 г. до КЗД относно постъпил
сигнал ва ДАЗД относно дискриминационно отношение към дете, ведно с
писмо № СЛ- М-Д- ВН/73-022/16.10.2017 г. на ДСП Видин, № СЛ- М-ДВН/73-024/19.10.2017 г. на ДСП Видин, № СЛ- М-Д- ВН/73030/06.11.2017 г. на ДСП Видин, жалба от В.Н. ***, протокол от
проведена среща на 18.10.2017 г., писмо изх. № 30-97273-1/20.10.2017 г.
на РДСП Видин, писмо изх. № 05-08-00-0733-1/23.10.2017 г., протокол от
проведена среща на 13.10.2017 г. , информация от В.Б. *** и информация
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от Р. Г. и В. Д. до РДСП Видин – стр. 138- 189, заповед на Община Видин
№ РД-02-11-665/27.06.2018 г. за заместване – стр. 190, 4 бр. обратни
разписки – стр. 191-194, уведомление на КЗД с изх. № 11-00165/14.08.2018 г. за призоваване до Държавна агенция за закрила на детето
по преписка № 134/2018г., Ваня Н.Н.Б., ведно с обратна разписка, Община
Видин, ведно с обратна разписка, Р.Е.Г., ведно с обратна разписка, Б.Б.Б.,
ведно с обратна разписка, В. Ц. З., ведно с обратна разписка, Детска
градина „Ж.П.“ Видин представлявана от директора В. Ц. З., ведно с
обратна разписка, 2 бр. молби от Община Видин, и други материали стр. 195 -2251 заявление за запознаване с преписка от М. Л. К.
сигналоподавател ДАЗД от 18.09.2018 г. – стр. 226-227, протокол на КЗД
от 18.09.2018 г. по преписка 134/2018 г. – стр. 228-231, доклад заключение
на КЗД от С.С. – Докладчик по преписка 134/2018 г. – стр. 232-238,
уведомление за призоваване на КЗД до Детска градина „Ж. П.“ Видин,
ведно с обратна разписка, В. Ц. З., ведно с обратна разписка, Б.Б.Б., ведно
с обратна разписка, Р.Е.Г., ведно с обратна разписка, Община Видин,
ведно с обратна разписка, В.Н.Н.Б. ведно с обратна разписка - стр. 239250, протокол на КЗД от 15.11.2018 г. за разглеждане на преписка №
134/2018 г. – стр. 251-281, заявление за запознаване с преписката от В.Б.
от 15.11.2018 г., от В.Ц.З.,***– стр. 282 – 285, заключително становище до
КЗД с вх. № 19-02-69/23.11.2018 г. от В.Ц.З. , Б.Б.Б., Р.Е.Г. *** – стр. 286288, писмо на ДСП Видин с изх. № СЛ /Д/ВН/348-041/20.11.2018 г. до
ЦДГ № 1 Видин – стр. 289, заявление вх. № 212/22.11.2018 г. от В.Ц.З. ***
– стр. 290-291, писмена защита на Община Видин – стр. 292-294, Решение
на КЗД № 90/12.02.2019 г. за връщане на преписка № 134/2018 г. за
събиране на доказателства, ведно със изпращане на решението с обратна
разписка до: В.Н.Н.Б.,***, Б.Е.Г., Б.Б.Б., В. Ц. З.,***, Държавна агенция за
закрила на детето, – стр. 295-314, доклад от С. С. – докладчик по преписка
№ 134/2018 г. до Председателя на КЗД София относно отменено
определение от 15.11.2018 г. за приключване на събиране на доказателства
и връща преписката за продължаване на действията си по събиране на
доказателства – стр. 314-315, разпореждане на КЗД № 207/27.02.2019 г. за
преразпределение на преписка № 134/2018 г. на петчленен състав – стр.
316-317, писмо на 5-членен разширен състав до Председателя на КЗД,
ведно с разпореждане № 410/10.04.2019 г.– стр. 318-319, писмо на КЗД
във връзка с решение № 90/12.02.2019 г., ведно с обратни разписки до:
Р.Е.,***, Б.Б., В.З., - стр. 320-327, становище до председателя на КЗД от
ДГ „Ж. П. „ Видин относно писма № 19-02-23,19-02-24 и 19-0225/16.04.2019 г. на КЗД, ведно с писмо отговор, писмо жалба на родители
на деца от групата, заповед ЗД – РД 03 на ДСП Видин, решение № 159 на
ВРС, 2 бр. писма, Заповед ЗД- РД 03/19.12.2014 на ДСП Видин, решение
№ 144 на ВРС, становище на община Видин, – стр. 328- 351, доклад
заключение от С. С. – докладчик по преписка № 134/2018 г. до
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председателя на 5- членен състав на КЗД – стр. 352-360, уведомление за
призоваване , ведно с обратни разписки до: ДГ „Ж. П.“ Видин, В. Ц. З. ,
Б.Б.Б., Р.Е.Г., Държавна агенция за закрила на детето, Община Видин,
В.Н.Н.Б. и молба за отлагане на разглеждане на преписката от ЦДГ № 1
ведно с доказателства -361-395, заявление за запознаване с преписка от
В.Б. – стр. 396, заповед на КЗД № 12-11-4158/06.11.2019 г. – стр. 397,
протокол от 06.11.2019 г. на КЗД – 5 членен състав по преписка №
134/2018 г. – стр. 398-404, съобщение на КЗД, ведно с обратна разписка до
ДГ „Ж.П.“, В. Ц. З., Б.Б.Б., Р.Е.Г., Държавна агенция за закрила на детето,
кмет на община Видин, В.Н.Н.Б., - стр. 405- 419, както и представените в
днешното съдебно заседание доказателства – подписка – 3 л.
НАЗНАЧАВА комплексна експертиза, която да бъде изготвена от
вещи лица - психолог и педагог въз основа на материалите по делото, при
депозит 300.00 лв. вносими в 7-мо дневен срок от днес по сметка на АС
Видин и в който срок по делото следва да бъде представена вносната
бележка в канцеларията на съда.
СЪДЪТ с допълнително определение ще определи вещите лица, с
оглед наличието на специалисти в списъка на вещи лица.
ДОПУСКА за следващото съдебно заседание четирима свидетели
при режим на довеждане на жалбоподателите.
ДОПУСКА за следващото съдебно заседание един свидетел при
режим на довеждане на заинтересованата страна.
ДАВА възможност на страните да сочат други писмени и гласни
доказателства.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.04.2020 г. от 9.30 часа за която
дата : жалбоподателката – В.Ц.З., уведомена чрез адв. Л.И.,
жалбоподателката – Б.Б.Б., уведомена чрез адв. Л.И., жалбоподателката –
Р.Е.Г., уведомена чрез адв. Л.И., ответната по жалбата страна – Комисия
за защита от дискриминация – гр. София, уведомени по реда на чл. 138,
ал. 2 АПК, заинтересованата страна – Детска градина „Ж. П.“, адв. Л.И.,
заинтересованата страна – Община Видин представлявана от
кмета,уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, заинтересованата страна –
В.Н.Н. – Б. – приемен родител на малолетния С.С.О., уведомена лично в
днешното съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10,00 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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