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          РЕШЕНИЕ  

      № 49 

 

         гр. С***, 02.02. 2017 г.  

 

Комисия за защита от дискриминация на Република България – ТРЕТИ специализиран 

постоянен заседателен състав, състоящ се от следните членове на Комисията: 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А.М.,    

                   ЧЛЕНОВЕ:  С.А., 

                                                                                                            Л.К.1, 

 

изслуша доклада на С.А. - докладчик по преписка № 85/2015 г. по описа на Комисията за 

защита от дискриминация. 

Производството е по чл. 50 и следващите от ЗЗДискр. Образувано е с Разпореждане № 

209/11.03.2015 г. на Председателя на КЗД по жалба с вх. № 44-00-725/24.02.2015 г. по описа на 

КЗД, подадена от Д.Б.И. срещу Кмета на Община Г*** – Л.П.Я.. 

 С оглед направените оплаквания за извършена дискриминация по признак „лично 

положение", преписката е разпределена за разглеждане от ТРЕТИ специализиран постоянен 

заседателен състав. 

I. Конституирани страни по преписката: 

1. Д.Б.И., в качеството на жалбоподател, с адрес на призоваване: гр. Г***, обл. П***, 

бул. „Х***“ *;  

2. Кмета на община Г***, в качеството на ответна страна, с адрес на призоваване: гр. 

Г***, обл. П***, ул. „В***“ *;  

3. Л.П.Я., в качеството на ответна страна,  с адрес на призоваване: гр. Г***, обл. П***, 

ул. „В***“ *;  

4. Община Г***, в качеството на ответна страна, с адрес на призоваване: гр. Г***, обл. 

П***, ул. „В***“ *; 

         Оплакването в жалбата се основава на следните фактически твърдения: Д.Б.И.сочи, че 

работи  в Община Г***, Област П*** като главен експерт „Гори“. Според изложеното  от И., 

са били нарушени правата й на длъжностно лице в общинска администрация - като държавен 

служител, счита, че е дискриминирана в колектива.  

Жалбоподателката твърди, че със Заповед № РД 09-38/21.02.2014 г. на Кмета на 

Община Г*** и Решение № 621/30.01.2014 г.на ОбС гр. Г*** била приета нова структура на 

общинска администрация Г*** и утвърдено ново длъжностно разписание , в което длъжността 

главен експерт - „Общинска собственост", която заемала до този момент била трансформирана 

в длъжност главен експерт  „Гори". Отбелязва, че една година Кмета на Общината не е 

предприемал действия по изпълнение на решението на Общински съвет гр.Г*** (не сочи 

                                                           
1 На основание Заповед 377 от 03.10.2016 г. на Председателя на КЗД, Л.К., член на КЗД замества И.С., член на КЗД (заповедта е приложена 

към протокола от о.з. проведено на 13.10.2016 ) 
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точно кое решение), а тя е изпълнявала длъжността главен експерт - „Общинска собственост". 

Твърди се, че по лична преценка и най-вече на политическа основа, тъй като наближавали 

кметските избори през 2015 г., Кмета започнал „да настанява свои доверени хора в Общината 

на длъжности, които имат основно значение за реализиране приходи на Общината“ (цитат от 

жалбата). И. сочи, че не била от неговата партия и не му трябвала, както самата тя се изразява. 

Твърди, че на 27.01.2015 г. кмета и отправил писмено предложение да бъде преназначена на 

длъжността гл. експерт „Гори". Допълва, че до момента на нейното преназначение са били 

извършвани проверки от некомпетентни лица заемали длъжности „по временна заетост в 

Общината, с цел да бъдат открити грешки в работата ми и съответно намерено средство 

за отстраняването ми от длъжност“ (цитат от жалбата). Сочи, че със Заповед № РД 09-

271.27.06.2014 г. на Кмета на Община Г*** била назначена комисия, която да извърши 

ревизия на общинската собственост извън регулацията на населените места, за която по 

длъжностна характеристика отговаряла тя. Уточнява, че проверката е следвало да бъде 

извършвана имот по имот в землищата на Общината, съставени ли са актове на всички имоти , 

кои имоти са наети с договори и дали цялата информация е вкарана в регистри и 

компютризираната информационна система „Акстър“. За извършената проверка имало 

съставени протоколи, които се съхранявали при началника на отдел „Общинска собственост“ 

С.Д.. 
Д. И. сочи, че е направила възражение за това, че членовете на комисията били 

некомпетентни във връзка с извършваната от тях проверка. Твърди се, че членовете на 

комисията не били запознати с неща като идентификатор на имот, начин на трайно ползване и 

др., а същевременно били натоварени с извършването на компетентна проверка на държавен 

служител, при това главен експерт. Според изложеното, членовете на комисията били 

новопостъпили лица, двама от които били назначени като „технически изпълнител" по 

програма за временна заетост. Жалбоподателката твърди също, че постоянно била разпитвана 

за различни неща, като представената в протоколите информация постоянно се е налагало да 

бъде коригирана от нея, тъй като членовете на комисията не разбирали материята, която 

работела. В жалбата се твърди, че членовете на комисията и най-вече на началника С.Д. и 

директора на дирекция „Специализирана администрация“ представяли на кмета в устна форма 

своите становища по хода на проверката, които не кореспондирали с действителността. Д.И. 

отбелязва, че това било обидно и срамно за нея. Твърди също, че започнали слухове по неин 

адрес. Допълва, че отношението към нея по-време на проверката било некоректно.   

Д.И. подала докладна с вх.№ 9400-1475/25.07.2014 г. в която описала ситуация, 

случваща се в хода на проверката и в която тя също съобщавала за нередност по отношение 

програмния продукт „Акстър“. Отбелязва, че директора М.Т. представил нещата пред Кмета в 

друга светлина.  

Отделно се твърди, че била набедена за изтриването на съответни документи като от 

извлечената справка на програмния продукт „Акстър“ не ставало ясно кои и какви са били 

тези документи. В тази връзка се наложило да даде и писмено обяснение, заведено под вх.№ 

9400-2110/17.10.2014 г.  

В конкретен епизод визиран в жалбата касаещ преназначаването и на друга длъжност И. 

сочи, че била принудена да подпише „някаква много смешна длъжностна характеристика“ 

(цитат от жалбата), която според И.  не отговаряла на изискванията на закона.   

Твърди се, че била обиждана пред колегите си от Кмета на общината с обръщението 

„оная“ (цитат от жалбата). Жалбоподателката описва случка, която според нея била най - 

злепоставящия момент по отношение на професионалната и работа (без да посочи конкретна 

дата), когато била извикана от кмета да присъства на оперативка с началниците на отдели и 
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директорите, и публично била обвинена за неща, които не била направила. Твърди, че не е 

имала възможност да се защити, тъй като не и била дадена думата. 

Допълва, че въз основа на Заповед № РД 09-34/27.01.2015 г  издадена от кмета на 

общината и  под давлението на директора М.Т.отново била назначена комисия, за издаване на 

служебната документация, като в цитираната заповед И. била записана главен експерт „Гори".  

Отбелязва, че до момента на издаването на тази заповед И. все още не била назначена на 

посочената длъжност. И. твърди, че на длъжността, която изпълнявала преди щяла да се 

възложи на „довереното лице на началничката и Кмета - А.А., назначена от технически 

изпълнител по програма на длъжността старши специалист „Общинска собственост - 

земеделие" (цитат от жалбата). И. счита, че това лице нямало нужното образование и 

необходимия опит да заеме длъжност  главен експерт. Уточнява, че началничката на отдела 

постоянно я тормозила да съдейства на тази госпожа, да я въвежда в работата, като 

възлаганите и задачи не били в приоритетите на новата и длъжностна характеристика – 

„гори“. Според И. тя нямала задължения по новата длъжност да обучава специалисти, които 

не отговаряли на условията да заемат такава длъжност. 

Отбелязва, че е следвало да се премести в друга стая, в която колежката й се държала 

безобразно, крещяла, хвърляла документи. Твърди, че на определеното и  ново работно място 

нямало условия за работа визира: компютър, принтер, карти и др.  

В свое становище под №44-00-2866/07.06.2016 и становище под № 44-00-2993/15.06.2016 

г. и двете с идентично съдържание) жалбоподателката информира и за здравословен проблем, 

следствие на стрес. Сочи, че между нея и ответните страни не е постигнато споразумение. 

Поддържа тезата, че кмета на общината е назначил некомпетентна комисия. В становището И. 

излага следното:„Ако господин Я. е имал съмнения за моята работа, то той е трябвало да 

сезира оторизираните органи да извършват такива проверки.Само компетентни лица могат да 

доказват нарушения и нередности. Счита, че съставените от некомпетентни лица протоколи, 

които също са приложени са недостоверно доказателство в хода на действията на Я. и следва 

да отпаднат като обвинение срещу мен “ (цитат от становището). Сочи, че: „след като бях 

изхвърлена от Общината, на моето място е назначена служителката А.А., която беше член 

на комисията по проверката“2. Отбелязва, че  „ като  израз на лошото отношение на Кмета 

към мен посочвам и факта,че той поради гузната си съвест, не пожела да ме гледа в очите и 

да говорим лично, а изпраща адвоката си, който му прави някакви тълкувания и му пише 

определения, които са си юридически, а не човешки“ 3 (цитати от становището).   

В заключително становище под № 44-00-4495/28.10.2016 г. поддържа оплакванията си за 

дискриминация за това, че е извършена проверка на държавен служител от некомпетентни 

лица; относно отнет достъп до системата включително, че не е имала компютър и принтер, 

излага доводи за манипулиране на програмата от нейния потребителски акаунт и IP адрес.  

Синтезирано оплакванията за дискриминация по чл. 5 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал.1 от 

ЗЗДискр. на работното място във връзка с трудово правен спор.  

Формулираните искания към Комисията за защита от дискриминация са да се 

произнесе съобразно правомощията си.  

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

  

              Становище на ответната страна:  

1. Под № 16-15-264/05.05.2015 г. е заведен отговор на Л.П.Я. - Кмет на Община Г***, 

в който се оспорват изцяло наведените в жалбата твърдения. Л.П.Я. сочи, че след 

запознаването си със жалбата на служителя Д.Б.И., същата била освободена от длъжност с 

                                                           
2 Виж т. 3 от становище под № 44-00-2993/15.06.2016 г.  
3 Виж т. 5 от становище под № 44-00-2993/15.06.2016 г.  
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предизвестие № 9400-1334/20.04.2015г., категорично заявява, че е изцяло невярно 

твърдението, че в качеството ми на Кмет на Община Г*** и в лично такова, членува в 

политическа партия. 

Обяснява, че назначената от него комисия със Заповед № РД-09-271/17.06.2014г., 

станала известна на служителката И. след нейното връчване. Допълва, че заповедта като 

индивидуален административен акт подлежи на обжалване в 7 дневен срок от връчването й. 

Заявява, че такава жалба не е постъпвала в общинската администрация. Допълва, че в неговите 

правомощия попадал изборът на членове на комисията, извършващи проверка на работата на 

общинска администрация, с оглед отговорностите му по закон. 

По отношение на извършената проверка обяснява, че целта била изследването на 

възникналите проблеми и разминавания в системата „Акстър", като прилага констативни 

протоколи, от които било видно, че са констатирани несъответствия в документите на хартиен 

и електронен носител и анализ от Технически университет С*** с приложения към него. 

Ответната страна посочва, че след извършена проверка и представен анализ от софтуерната 

група „„Акстър “ ставало ясно, че служителката Д. И. с действията си изтрила служебна 

информация от системата, до която същата имала оторизиран достъп от личния си акаунт 

(потребителско име и парола).  

Според изложеното, служителката И. била преместена на друга длъжност със същия 

ранг, след Решение № 621/30.01.2014 г. на Общински съвет Г*** за промяна в структурата на 

общинската администрация. Отбелязва, че преценката каква функция ще изпълнява 

служителката била негова, съобразно правомощията му по чл. 44, ал.1, т.1 и т.3от ЗМСМА. 

В заключение заявява, че И. по никакъв начин не е била дискриминирана, а в 

качеството му на неин работодател е преценил, че със своите действия служителката не 

отговаряла на изискванията и отговорностите на заеманата от нея преди преместването и 

длъжност – Главен експерт „Общинска собственост“. 

В хода на проведените открити заседания и в писмени бележки №16-15-

624/07.11.2016г. ответните страни чрез адв. Н.Н., ПАК поддържат доводи за неоснователност 

и недоказаност на жалбата.   

След приключване на проучването съставът е дал възможност на страните да се 

запознаят със събраните материали и да изразят становища. По преписката са проведени 

открити заседания на 31.06.2016 г. на 16.06.2016 г. и на 13.10.2016 г., с редовно призоваване на 

страните, в хода на които са изслушани страните и свидетеля на ответната страна. На 

13.10.2016 г. преписката е счетена за изяснена от фактическа и страна и е обявена за решаване. 

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, разпита на свидетелите и обяснения на страните в откритите заседания, 

Трети специализиран заседателен състав прие за установено следното: 

 Подадената жалба е редовна и допустима, същата попада в срока на чл 52, ал.1 от 

ЗЗДискр.  

Наведените в жалбата оплаквания очертават трудово правен спор свързан с изпълнение 

на служебните задължения и възраженията на жалбоподателката по повод инициирана от 

страна на работодателя проверка по повод изтриване на данни от програмата „Акстър“.  

Към момента на подаване на жалбата Д.И.е заемала длъжността  главен експерт  „Гори" 

в община Г***. В случая страните не спорят, че със Заповед № РД 09-38/21.02.2014 г. на 

Кмета на Община Г*** и Решение № 621/30.01.2014 г.на ОбС гр. Г*** е била приета нова 

структура на общинска администрация Г*** е било утвърдено ново длъжностно разписание, в 

което длъжността главен експерт - „Общинска собственост", която И. заемала до този момент 

била трансформирана в длъжност главен експерт  „Гори". Установено е, че съгласно заповед 

№ ЧР-03-44/04.02.2015 г. на основание чл.82, ал.1 и заявление под № 9400-183/1 от 04.02.2015 
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г. Д.Б.И.е преназанчена от длъжност  Главен експерт „Общинска собственост “, община Г*** 

на длъжност Главен експерт „Гори“ в Община Г***, считано от 04.02.2015 г. (заповедта е 

приложена по преписката). Установено е, че от същата дата на жалбоподателката е връчена 

длъжностна характеристика за новата длъжност, която също е приложена по преписката. 

Следва да се посочи, че нормата на чл. 82 ЗДСл предвижда възможност, а не 

задължение за органа по назначаването да преназначи служителя. Анализът на разпоредбите 

на  чл. 82, ал. 1 и ал. 2 ЗДСл разкрива, че тези текстове са отнасят за възможностите за 

изменение на служебното правоотношение чрез преназначаване на служителя по преценка на 

органа по назначаването4 . В разглеждания случай, след приемане на новата структура на 

община Г***,  това пренанзанчение на друга длъжност в същата администрация от същия 

административен орган сочат категорично на изменение на служебното правоотношение чрез 

преназначаване на друга длъжност по смисъла на  чл. 82, ал. 1 от ЗДСл, извършено със 

съгласието на служителя. Това преназначаване от същия административен орган сочи също 

така на доверие и желание от негова страна да запази конкретния служител с оглед 

професионалните му качества и способности. Ето защо не може да се приеме тезата на 

жалбоподателката, че се е целяло тя да бъде освободена от работа.   

От данните по преписката (виж обяснения под №9400-2110/17.10.2014г. и докладна № 

9400-1475/25.07.2014 г.5) става ясно, че в периода 19.06.2014 до 17.10.2014 г. е възникнал 

проблем с отразяването на данни в програмата „Акстър“, въвеждани от служители на отдел 

„Общинска собственост“ при Община Г***.    

В случая следва да се има предвид, че информационно – деловодната  система Акстър е 

системата, която управлява целия документооборот, преминаващ през Административен 

център за обслужване на граждани  и го насочва към отговорните изпълнители в общинската 

администрация/ Кмет, Зам.кмет, Секретар на община Г***, Директор дирекция, Началник 

отдел и служители. В хода на откритите заседания се установява, че този продукт се ползва от 

над 160 общини, като поддръжката се осъществява от Технически университет – С***.  

Установено е, че със Заповед № РД-09-271/27.06.2014 г. кмета на община Г*** е 

разпоредено извършването на ревизия на общинската собственост извън регулация по 

землищата на населените места на територията на общината. Видно от същата заповед 

назначената комисия е имала за задача да извърши поставената в заповедта задача.    

Видно от Заповед № РД-09-34/27.01.2015. на Кмета на община Г***, приложена по 

преписката, се установява, че във връзка с приемане и предаване на документация касаеща 

общинската собственост, подробно отразена в заповедта, както и преназначаване на 

служители в общинската администрация е била сформирана комисия със задача: да се 

извърши опис, приемане и предаване на цялата документация касаеща общинската 

собственост извън регулация по землищата на населени места, и на компютърна 

конфигурация съдържаща информация за общинската собственост, от служителят Д.И.– гл. 

експерт „Гори“ на служителят А.А.– ст. специалист „Общинска собственост – земеделие“.    

Не се спори, че на 13.03.2015 г. е била изготвена докладна записка от Началник отдел 

„Управление общинска собственост“ относно: възникнала неяснота в договор на хартиен 

носител, програма „Акстър наеми“ и „Акстър имоти“. От приложените по преписката 

доказателства става ясно, че договорът подробно цитиран в докладната записка е бил изтрит 

от акаунта на служителката Д.И.. Във връзка с изтриването на данни от информационната 

система на община Г*** е била изискана информация от Технически университет – С*** 

(представено като доказателство от ответната страна)6. Видно от представената информация 

                                                           
4 виж решение Решение № 14150 от 22.12.2015 г. на ВАС по адм. д. № 597/2015 г., V о. ).  
5 Приложени като доказателство към жалбата на Д.И. 
6 Виж приложение към становище с вх. № 16-15-264/05.05.2015 г. на ответната страна – доказателство №  9200-654/27.10.2014 г. 
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от страна на ТУ - С*** е отговорено, че при анализ на проблема било установено, че били 

изтрити голямо количество договори в много малък период от време. Тази операция била 

възможна да се извърши единствено от форма „Справка за наем“.  

 Предвид хронологията на събитията и датата на преназначаване на жалбоподателката 

И. на новата длъжност, следва да се приеме, че оплакванията и във връзка с назначента  

проверка касаят периода, в който Д. И. е изпълнявала длъжността „Главен експерт „Общинска 

собственост“, община Г*** до издаване на заповедта за нейното преназначаване - 04.02.2015г. 

Следва да се отбележи, че в тази част на оплакванията жалбоподателката оспорва правото на 

работодателя да извършва проверка на извършената от нея работа.  

За пълнота настоящият състав следва да посочи, че разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от 

ЗДСл изброява основанията за възникване на дисциплинарна отговорност. Дисциплинарната 

отговорност е вид юридическа отговорност, която се ангажира при доказано дисциплинарно 

нарушение. За да бъде доказано дисциплинарното нарушение и ангажирана дисциплинарната 

отговорност на едно лице е необходимо да се установи от фактическа страна деянието - 

действие или бездействие, от обективна страна да се докаже противоправността на това 

деяние, т. е. да е налице обективно несъответствие между правно дължимото и фактически 

осъщественото поведение, от субективна страна да е налице вина на дееца - умисъл или 

небрежност, да е установен правнорелевантен резултат (вреда) и да е налице причинна връзка 

между деянието и резултата.  В случая обаче, Д.И.не твърди, че спрямо нея е започнала 

процедура за налагане на дисциплинарно производство, а възразява и поддържа доводи за 

дискриминация, за това, че кмета на общината е възложил на некомпетентни лица, да 

извършват проверка.  

Относно твърденията, че Д.И.е била лишена от компютър, принтер и карти на 

работното място, в случая следва да бъде отчетено, че нито в жалбата, нито в приложенията 

към нея, в т.ч и в хода на проведените открити заседания жалбоподателката  не сочи 

работното помещение (номер на стаята), във връзка с тази си част на оплакванията. Данни за 

това, че тя е работила в стая 310 се установяват от разпита на свидетелката Ц.. В хода на 

проведеното открито заседание (виж протокол от о.з. проведено на 13.10.2016 г. ) И. не 

оспорва твърденията на свидетелката Ц., че в стаята е имало три компютъра, а твърди, че на 

нея не е бил зачислен такъв. От приложените по преписката доказателства7- 

инвентаризационен опис на наличните компютри и хардуерно оборудване към 31.12.2014 г. се 

установява, че в стая № 310 (работното място на Д.И.) е зачислена следната техника: 

компютър LG; монитор BENQ; компютър LG; монитор DELL; принтер Samsung ML 1710; 

принтер Samsung ML 2010. Следва да се отбележи, че представената справка е изготвена 

(инвентаризационен опис) е изготвена преди жалбоподателката да бъде преназначена на 

новата длъжност – главен експерт „Гори“, но от нея става ясно, че описа на техниката не се 

води поименно на служителите.  

От разпита на свидетелката М.Ц., колежка на Д.И., се установява също, че Ц. е била 

обидена на жалбоподателката и не е имала желание да разговаряла с последната (виж - стр. 33 

до 36 от протокола от о.з. проведено на 13.10.2016 г). За наличието на конфликт между двете 

е видно и от изложеното в жалбата на И., а именно: „Най безобразното действие е че ме 

гонят от стаята в която съм работила до момента на старата длъжност и ме местят при 

колежка, която се държи безобразно с мене – крещи ми, хвърля ми документи, доносничи“. 

… „Колежката пуска парното на 30°, a също и климатика, с цел да се махна от стаята“ 

(цитат от жалбата).  Очевидно, че преместването на жалбоподателката в новата стая и 

обтегнатите отношения със служителката Ц., работеща в същата стая, стоят в основата на тази 

част от оплакваниятана Д.И..  

                                                           
7 Виж писмо под 16-15-541/06.10.2016 г. с опис на приложените доказателства от Община Г.  
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За да бъде установено дискриминационно третиране на едно лице, спрямо друго е 

необходимо да се установи обективно наличен противоправен резултат за това лице, при 

упражняването на някаква дейност или при не извършването на определена дейност и то 

именно заради наличен негов признак или няколко признаци от подробно изброените в чл. 4, 

ал. 1 от ЗЗДискр. В хода на в настоящото производство  не се установи осъществен акт на по-

неблагоприятно и различно третиране спрямо жалбоподателката по смисъла на член 4, ал. 2 от 

ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр. по признак „лично положение". 

Тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр във връзка  § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр е всяко 

нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от закона, изразено физически, 

словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на 

лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда. За да е налице 

фактическият състав на тормоз, кумулативно следва да са налице три предпоставки: нежелано 

поведение, въз основа на защитени признаци с посочената специална цел или резултат. 

Съдебната практика8 приема, че фактическия състав на тормоза включва: 1. изпълнително 

деяние - действие или бездействие на определено лице спрямо друго лице. 2. защитен признак 

по чл. 4, ал. 1 от ЗЗД; 3. цел или резултат - накърняване достойнството на лицето и създаване 

на враждебна, обидна или застрашителна среда; 4. причинно-следствена връзка между тях. За 

да е налице нежелано поведение, следва да бъдат осъществени всички елементи от 

фактическия състав на приложимата правна норма.  

Относно оплакванията за тормоз на работното място Трети специализиран постоянен 

заседателен състав следва да посочи, че жалбоподателката не твърди, че е поставяна в обидна 

или унизителна среда, а възразява срещу това, че е била назначена проверка във връзка с 

въвеждането на данни в програмата „Акстър“ по повод изпълнението на нейната работа. 

Основната част от оплакванията касаят именно назначената от Кмета на община Г*** комисия 

и констатациите, които въпросната комисия е направила, като основния довод на И. е, че тази 

комисия била некомпетентна. Следва да се държи сметка, че квалификацията, която Д.И.дава 

за въпросната комисия е основана на личните и субективни възприятия и нагласи, а не почива 

на реални факти. Наред с това жалбоподателката не може да определи нейната компетентност, 

респ. компетентността на лицата включени в състава на комисията. В хода на цялото 

производство Д.И.се опитва да опровергае наличието на грешки при изпълнението на 

трудовите и задължения като главен експерт „Общинска собственост“. Според състава, чрез 

иницииране на производство пред КЗД Д.И.иска установяване на факти и обстоятелства, 

които не попадат в компетентността на комисията, изчерпателно изброени в чл. 47 от 

ЗЗДискр. Относно това дали са били изтривани данни от програмата „Акстър“ и дали това е 

станало по вина на жалбоподателката И. или на друго лице, дали назначените със заповед 

лица, са били компетентни или не са били компетентни не е предмет на установяване в 

производство по ЗЗДискр.  В случая КЗД не разполага с такива правомощия по закон, а 

именно да проверява и установява компетентността на дадени лица, на които работодателят е 

възложил определени действия чрез заповед, включително да ревизира и установява 

нарушения на работата на общинските служби.    

Наред с това не са осъществени елементите от така посочения фактически състав, 

поради което не се установява  дискриминация по смисъла на чл. 5 ЗЗД във връзка с § 1, т. 1 от 

ДР на ЗЗДискр. 

Съгласно правилото на чл. 9 от ЗЗДискр., в производство за защита от дискриминация, 

след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които 

                                                           
8 Виж : Решение № 3023 от 8.05.2014 г. на Адм. съд – С. по адм. д. № 1764/2014 г. потвърдено с Решение № 7359 от 18.06.2015 г. на ВАС по 
адм. д. № 12066/2014 г., V о., 
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може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да 

докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен. По преписката липсват доказателства, 

които могат да сформират подозрение за извършена спрямо жалбоподателката 

дискриминация. Достатъчно е пострадалият само да докаже факти за prima facie 

дискриминация, които на пръв поглед и пръв прочит дават основание за предположение, че 

вероятно, но не сигурно, е извършена дискриминация. 

В настоящият случай от събраните доказателства не се установяват  изтъкнатите в 

жалбата факти и обстоятелства досежно оплаквания за неблагоприятно третиране и действия, 

които са били с унизителен  потенциал, поради което твърденията в жалбата се явяват 

недоказани.   С оглед на гореизложеното настоящият състав намира, че събраните 

доказателства и установените факти не могат да сформират подозрение за извършена от 

ответните страни дискриминация. Възлагането на заповед за извършване на проверка не 

разкрива предположение за дискриминация на основата на признак „лично положение“, 

защото то е свързано и с поведението на жалбоподателката при  изпълнението на служебните 

й задължения.   

 Гореизложеното налага извода за неоснователност на жалбата, поради което и на 

основание чл.65 от ЗЗДискр., Комисията за защита от дискриминация   
    

           Р Е Ш И: 

 

  УСТАНОВЯВА, че ответната страна Кмета на Община Г***  - Л.П.Я. и в лично 

качество, със служебен адрес на призоваване: гр. Г***, обл. П***, ул. „В***“ № * не е 

осъществил дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. във връзка 

с § 1, т.1 от ЗЗДискр. спрямо Д.Б.И.от гр. Г*** на основата на признак „лично положение“. 

 

 УСТАНОВЯВА, че ответната страна Кмета на Община Г***  - Л.П.Я. и в лично 

качество, със служебен адрес на призоваване: гр. Г***, обл. П***, ул. „В***“ № *, не е 

осъществил нарушение на забраната за дискриминация по чл.4, ал.2  във вр. с чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. спрямо Д.Б.И.от гр. Г*** на основата на признак „лично положение“. 

 

 

   

УСТАНОВЯВА, че ответната страна Община Г***, представлявана от Кмета на 

Община Г***, с адрес на призоваване: гр. Г***, обл. П***, ул. „В***“ №*, не е извършила 

нарушение на забраната за дискриминация по чл.4, ал.2 във връзка с чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр. 

спрямо Д.Б.И.от гр. Г*** по признак „лично положение“. 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, жалба с вх. № 44-00-725/24.02.2015 г.. подадена от  

Д.Б.И., с адрес: гр. Г***, бул. „Х***" № *, като неоснователна и недоказана.  

 

Заверено копие от настоящото решение да бъде изпратено на страните по 

преписката. 

 

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. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………………  

/А.М./  

 

 

                   ЧЛЕНОВЕ: ……………………. 

         /С.А./ 

 

 

         ……………………. 

                                                                                                             /Л.К./ 

 


