
Проект 

 

ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Чл.1. Законът за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр. 86 от 30 
септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр. 68 от 22 
август 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.100 от 30 
ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ. бр.108 от 19 
декември 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 
септември 2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 97 от 
10 декември 2010 г., изм. ДВ. бр.23 от 22 март 2011 г., изм. ДВ. бр. 39 от 20 
май 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 юли 
2012 г.) се отменя. 

Чл.2. Правомощията на Комисията за защита от дискриминация се 
прекратяват. 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Законът влиза в сила на датата на неговото 
обнародване в Държавен вестник. 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

  ……………………………. 

                                                                                      Борислав Тодоров Стоянов  

                                                                        

    
…………………………… 

                                                                                     Петър Иванов Хлебаров 



 

МОТИВИ 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Внесено от нас предложение има за цел незабавното закриване на 
станалата позорно известна с посегателството си върху творчеството на 
Ботев и Вазов Комисия за защита от дискриминация. Вносителите смятаме, 
че дискриминацията е ясно забранена в редица текстове на Конституцията и 
законите. Това прави съществуването на специален закон излишно, а 
функциониралата повече от 8 години КЗД, която се назначава по 
политически принцип и многократно беше използвана от предишното 
управление за репресии срещу политически противници на властта, доказа 
систематично с дейността си, че не само не действа за предотвратяване на 
дискриминацията, но всъщност активно работи за създаването на такава, но 
срещу българите в собствената им държава. Припомняме, че от 2009 г. насам 
всички годишни доклади за дейността на КЗД бяха категорично отхвърлени 
от Народното събрание. Тези факти показват паразитната и вредна същност 
на КЗД, погълнала 25 милиона от парите на данъкоплатците, и за това ние 
смятаме, че тя трябва да бъде закрита, а създалия я закон – отменен. 

 

 

ВНОСИТЕЛИ:           ……………………………. 

                                                                                      Борислав Тодоров Стоянов  

                                                                                    

   …………………………… 

                                                                                     Петър Иванов Хлебаров 

 


