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КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети 

специализиран заседателен състав, определен по реда на чл.48, ал.1 от Закона за защита от 

дискриминация, състоящ се от следните членове: 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.С. 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: С.А.    

                                                            А.М. 

 

                разгледа докладваната от С.А. преписка №106 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2013год. 

  Производството по преписка №106/2013год. е образувано с Разпореждане                  
№ 222/15.03.2013 г. на Председателя на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) въз 
основа на жалба с вх. № 44-00-514/11.02.2013 г. и допълнително приложение към нея с вх.     
№ 44-00-829/28.02.2013 г., подадени от П.Л.С.. 

               С оглед изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по признак „лично 
положение“ в съответствие с чл. 48, ал. 2, т. 3 от ЗЗДискр., образуваната преписка № 106/2013 
г. е разпределена за разглеждане на ТРЕТИ постоянен заседателен състав специализиран по 
признаци: народност, гражданство, произход, религия, вяра и лично положение. 

 Надлежни страни по преписката са: 
1.П.Л.С., с адрес: гр. С***, ж.к. „Д***“ - *, бул. „А***“ № *, ет. *, кантора № *, като 

жалбоподател; 
            2.„Ч***Б**“ ЕАД, чрез своя управител, с адрес: гр. С***, ул. „Г***“ № *, като ответна 

страна; 

2. Т.М.Т. – Ръководител направление „Сигурност“ към „Ч***Б**“ ЕАД, с адрес: гр. 

С***, ул. „Г***“ № 140, като ответна страна; 

3. Б.И.А., с адрес: гр. С***, ж.к. „К***“, бл. *, вх.*, ап. *, като ответна страна. 

 

В жалбата П.С.сочи, че със Заповед № HR - 18/16.01.2013 год. на изп. директор на 

„Ч***Б**“ ЕАД, е била дисциплинарно уволнена от заеманата длъжност - Ръководител отдел 

„Отчетност и планиране“ в Дирекция „Управление на собствеността“ към „Ч***Б**“ ЕАД. 
Жалбоподателката обяснява, че основанията за наложеното й дисциплинарно 

наказание били свързани с твърдения за незаконни и нерегламентирани действия извършени 
от нея в качеството й на длъжностно лице. Тези действия били свързани с използването на 
транскарти, които били издадени и предназначени за зареждане с гориво на служебни 
автомобили на „Ч**Р**Б**“ АД, до които е имала достъп по силата на заеманата от нея 
длъжност, както и с отразяване на неверни и заблуждаващи данни в изготвяните отчети, 
касаещи разходвани средства свързани с дейността. Тези твърдения били документирани и 
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обобщени в „Доклад за констатирано нарушение на трудовата дисциплина“ с вх. № IND 
00025/11.01.2013 год., изготвен от Т.М.Т.- Ръководител Направление „Сигурност“. 

Жалбоподателката счита, че изготвянето на цитирания доклад и последвалото въз 
основа на него дисциплинарно уволнение са в резултат на целенасочени дискриминационни 
действия и отношение по смисъла на чл. 5 във връзка с чл. 4, ал.1, 2 и 3 от ЗЗДискр. от страна 
на работодателя й и на прекия й ръководител - Б.А.. 

С. разяснява, че в края на месец ноември 2012 год. е инициирала и организирала 
проверка на автопарк. При провеждане на проверката е констатирала нарушения, за които е 
информирала В.С.- координатор по дейността на транспорта. След като не са предприети 
мерки С. се обърнала към изпълнителния директор на ЧЕЗ за констатираните нарушения и 
злоупотреби, за които бил отговорен прекият й ръководител - Б.А.. След този момент от 
01.12.2012 г. до 10.01.2013 г. жалбоподателката твърди, че е била подложена на системен 
тормоз и преследване, изразяващи се в сближаване извън работната среда, чрез покани за 
срещи, обеди и вечери, неуместни комплименти за външния й вид и начина на обличане, 
многозначителни погледи и подмятания със сексуален подтекст, които тя отхвърляла, докато 
впоследствие всичко прераснало в неравностойно третиране, създаване на враждебна 
работна среда, обидни квалификации и подмятания за лошата й работа. 

С. обяснява, че дискриминацията на работното място се осъществявала от страна на 
прекия й ръководител - Б.А., както и от страна на Т.М.Т.- Ръководител направление 
„Сигурност“, който извършил „персонално разследване“ извън правомощията си, изземвайки 
функциите на компетентните органи, с което нарушил основното й право на лична свобода и 
неприкосновеност. 

В допълнение към жалбата си С. поддържа, че дискриминационните действия и 
отношение към нея от страна на лицата Т.М.Т.и Б.А. са толерирани от ръководството на 
„Ч***Б**“ ЕАД и имат за пряка и непосредствена последица отстраняването й от заеманата 
длъжност в дружеството. 

Исканията отправени към КЗД са да се произнесе съобразно правомощията. 

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

ответните страни. 

С вх. № 90-20-37/29.07.2013 г. в КЗД е постъпило становище от ответната страна 

„Ч***Б**“ ЕАД, чрез пълномощник Ф.Г.Г.. Дружеството счита подадената жалба за 

абсолютно неоснователна и недоказана, предвид твърденията на жалбоподателката П. С., за 

проявен от страна на „Ч***Б**“ ЕАД като работодател спрямо нея тормоз и дискриминация. 

Относно твърденията в жалбата за упражнен тормоз се сочи, че жалбоподателката не е 

представила никакви доказателства в подкрепа на твърденията си за „системен тормоз“ в 

периода 01.12.2012 г. до 10.01.2013 г. Обяснява се, че трудовият договор на П.Л.С. е 

прекратен поради налагането на дисциплинарно наказание „уволнение“, със заповед № HR-

18/16.01.2013 г. за извършените от нея, абсолютно съзнателно и целенасочено три 

нарушения на трудовата дисциплина на датите - 09.12.2012 г., 19.12.2012 г. и на 08.01.2013 г. 

Твърди се, че на 09.12.2012 г. и 19.12.2012 г. жалбоподателката без да е била 

оправомощена, лично използвала двете транскарти №7670017121300334305 и                        

№ 7670017121300330808, издадени за служебни автомобили марка Волво V70- с                  

рег.№ С **** MX и марка Нисан Примера с per.№ С **** МТ с бензинови двигатели, 

собственост на „Ч**Р**Б**“ АД, за да извърши зареждания с дизелово гориво в автомобил 

Рено Клио (с дизелов двигател), който не е собственост на „Ч**Р**Б**“ АД. 

            Ответната страна обяснява, че П.С. по силата на своето служебно положение и 

трудови функции, като заемаща длъжността Ръководител отдел „Отчетност и планиране“, в 

„Ч***Б**“ ЕАД имала достъп до двете служебни транскарти, издадени от „П***“ АД за 

автомобили на „Ч**Р**Б**“ АД.  

Относно извършеното от С. нарушение на 08.01.2013 г. се твърди, че като 

Ръководител отдел „Отчетност и планиране“, в „Ч***Б**“ ЕАД, в изпълнение на трудовите 

си задължения тя е имала задача да осъществи проверка на получените фактури 

№0057227674 и №0057227673, издадени на 31.12.2012 г. от „П***“ АД, за осъществените 

зареждания на автомобилите на „Ч**Р**Б**“ АД с гориво за периода 01.12.2012 г. до 

31.12.2012 г. Били забелязани противоречия във фактурите на „П***“ АД за осъществени 
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зареждания с дизелово гориво на бензинови автомобили, за които С. трябвало да 

сигнализира. Твърди се, че тя не е сигнализирала за констатираното противоречие във 

фактурите на „П***“ АД, тъй като на тези две дати - 09.12.2012 г. и 19.12.2012 г., посочени 

във фактурите самата тя, без да е оправомощена, е използвала двете транскарти.  

Извършените от жалбоподателката дисциплинарни нарушения били открити и 

констатирани в Доклад, изготвен от Т.Т., ръководител на направление „Сигурност“. От С. 

били поискани писмени обяснения за извършените нарушения на трудовата дисциплина и 

информация дали се ползва от предварителната закрила по чл. 333 от КТ. 

Вследствие на нарушенията на трудовата дисциплина С. била наказана с 

дисциплинарно наказание „Уволнение“. Срещу заповедта за уволнение тя е завела 

гражданско дело с № 9036/2013 г., 70 състав на Софийски районен съд (СРС), с правно 

основание чл.344, ал.1-3 от КТ. 

Ответната страна счита, че жалбоподателката не е подкрепила твърденията си за 

упражнен „системен тормоз“ в периода 01.12.2012 г. до 10.01.2013 г. от страна на нейния 

пряк ръководител Б.А.. Пояснява се, че в посочения от жалбоподателката период тя е била в 

отпуск. Също така се отбелязва, че предполагаемият тормоз не е можело да бъде упражнен 

спрямо нея, защото е работила в друга сграда, на съвсем различно работно място и 

помещение от нейния пряк ръководител Б.А., за да бъде осъществен тормоз спрямо нея. 

Обяснява се, че ако такъв тормоз наистина е имало е трябвало тя да се обърне към 

ръководството на „Ч***Б**“ ЕАД, което е щяло незабавно да предприеме необходимите 

мерки за проверка на нейните твърдения. 

Отбелязва се също така, че на 15.01.2013 г. от „Ч***Б**“ АД е подаден сигнал до 

Началника на 05 РУП на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) относно 

разкритите незаконни и неправомерни действия на П.Л.С., при изпълнение на трудовите й 

задължения и са информирани компетентните органи на досъдебното производство, за 

започване на проверка и разследване с оглед установяване дали има извършено 

престъпление от С.. 

Искането отправено до КЗД е да остави жалбата без уважение. 

             С вх. № 90-20-38/29.07.2013 г. в КЗД е постъпило становище от Т.М.Т.- Ръководител 

направление „Сигурност“ в „Ч***Б**“ ЕАД. Той счита, че подадената до Комисията жалба е 

недоказана и абсолютно неоснователна, предвид оплакванията на С. за проявени спрямо нея 

„дискриминационни действия“, чрез извършването на „персонално разследване“ извън 

правомощията на компетентните органи. 

             Ответната страна обяснява, че с изготвения от негова страна доклад, за който 

споменава жалбоподателката в жалбата си, по никакъв начин не се засягат нейни лични 

права или неприкосновеност на нейната личност. А се констатират осъществените от нея на 

09.12.2012 г.и на 19.12.2012 г. зареждания с дизелово гориво на автомобил, който не е 

собственост на „Ч**Р**Б**“ ЕАД. 

В становището се уточняват действията на С. по отношение на твърдяното от 

ответната страна нарушение, извършено на датата 08.01.2013 г. Отново се отбелязва, че 

жалбоподателката е трябвало незабавно да сигнализира за констатираното във фактурите на 

„П***“ АД противоречие. 

Също така са посочени и фактите и обстоятелствата около зареждането на гориво и 

създаването на поръчка/файл в системата САП от страна на С.. Твърди се, че с тези си 

противозаконни и заблуждаващи действия, жалбодателката е укрила осъществените от нея 

зареждания с използването на транскарти на „П***“ АД, издадени за служебни автомобили 

на „Ч**Р**Б**“ АД. 

Твърди, че никога с нито едно действие не е допускано нарушаване на нормите на 

Закона за защита от дискриминация, нито са проявявани „дискриминационни действия“ 

изразяващи се в „персонално разследване“.  

Отправя се искане жалбата на П.С.да бъде оставена без уважение. 

С писмо с вх. № 90-20-36/24.07.2013 г. до КЗД „Ч***Б**“ ЕАД уведомява 

Комисията, че лицето Б.А., считано от 01.02.2013 г. не е служител на „Ч***Б**“ ЕАД, 



 4 

поради прекратяване на трудовото му правоотношение по взаимно съгласие. Приложено е и 

копие от заповед № HR-02/27.01.2013 г.,с която се прекратява трудовият договор на Б.А.. 

          След приключване на проучването на  страните е дадена възможност да се запознаят с 

материалите по преписката по реда на чл.59, ал.3 от ЗЗДискр. и да посочат допълнителни 

доказателства, които желаят да бъдат събрани. 

          С протоколно решение №216/26.06.2014г на Трети специализиран състав, на основание 

чл. 52, ал.3 от Закона за защита от дискриминация, производството по преписка №106 по 

описа на КЗД за 2013 г е било спрямо, тъй като е установено, че има висящо съдебно 

производство, преюдициално по отношение на настоящата преписка. След приключване на 

съдебното дело преписката е възобновена и на 28 април 2016г е проведено редовно открито 

заседание. В хода на заседанието жалбоподателката е поискала допускането на двама 

свидетели. Ответната страна „Ч***Б**“ ЕАД също е отправила доказателствено искане за 

допускане на двама свидетели. На 28 ноември 2016г по преписката е проведено второ 

открито заседание, на което жалбоподателката, редовно уведомена, не се явява, не се 

представлява и не са доведени допуснатите в предходното открито заседание свидетели. 

Ответната страна „Ч***Б**“ ЕАД, редовно уведомена, не се явява, представлява се от 

юрисконсулт Ф.Г.Г.. Т.М.Т.– ответна страна, редовно уведомен, явява се лично и Б.И.А. – 

ответна страна, редовно уведомен, явява се лично и с адвокат П.Н.М.. В хода на 

производството са разпитани допуснатите двама свидетели на ответната страна „Ч***Б**“ 

ЕАД - Н.П.К.и К.Д.Х.. След като преписката е изяснена от фактическа и правна страна е 

обявена за решаване. Даден е срок на страните за заключителни становища. 

           След като разгледа жалбата и исканията към Комисията, ТРЕТИ специализиран 

постоянен заседателен състав намира жалбата за допустима с оглед сезирането на 

административния орган в срока по чл. 52, ал. 1 от ЗЗДискр. Въз основа на приложените и 

събрани към преписката писмени и гласни доказателства и обясненията на страните, 

представляващи доказателствено средство, както и проведените открити заседания по 

реда на чл. 61 до чл. 63 от ЗЗДискр., съставът прие за установено от фактическа и правна 

страна следното: 

             Безспорно установено е, че между жалбоподателката П.Л.С. и ответната страна 

„Ч***Б**“ ЕАД, представлявано от П.Д.и П.Б.е съществувало трудово правоотношение, 

възникнало по силата на трудов договор №ТД017/20.04.2011год. Жалбоподателката е 

назначена на длъжност „Специалист/GPS и информационно обслужване“ в направление 

„Транспорт“, отдел „Отчетност и планиране“, дирекция „Управление на собствеността“. С 

допълнително споразумение №ДС 610/01.02.2012г П.С. е преназначена на длъжност 

„Ръководител отдел Отчетност и планиране“, отдел „Отчетност и планиране“, дирекция 

„Управление на собствеността“. 

           С доклад вх. №IND-000-25/11.01.2013г, адресиран до Управителния съвет на 

„Ч***Б**“ ЕАД, на вниманието на изпълнителния директор П.Д., Т.М.Т.– Ръководител 

Направление „Сигурност“ уведомява за извършени нарушения на трудовата дисциплина от 

П.Л.С., Ръководител отдел „Отчетност и планиране“, Дирекция „Управление на 

собствеността“.  

          С писмо вх. №IND-000-25/11.01.2013г, от П.С.са искани писмени обяснения на 

основание чл.193, ал.1 от КТ. Във връзка с направеното искане С. е депозирала писмени 

обяснения. 

          С писмо вх. №IND-000-25/11.01.2013г, е отправено искане по чл.333 от Кодекса на 

труда до П. С., с оглед изясняване на обстоятелството дали не попада в някоя от категориите 

на защитени лица по КТ.  

          Със заповед №НР-18/16.01.2013г на работодателя, представляван от двама от членовете 

на УС, трудовото й правоотношение е прекратено поради налагане на дисциплинарно 

наказание „уволнение“ поради нарушения, квалифицирани като такива по чл.190, ал.1, т.4 – 

злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него 

сведения и по т.7 – други тежки нарушения на трудовата дисциплина. 

За наложеното й дисциплинарно наказание, С. е завела съдебен иск с трудово-правен 

характер.  
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            С решение от 24.04.2014г  по гр.д. №9236/2013г, СРС признава за незаконно и отменя 

на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ уволнението на П. С.. С решение №3744/25.05.2015г 

СГС, II А състав потвърждава изцяло решението на СРС.  

            С писмо №27656/18.04.2016г по описа на СРС, П.С.е уведомена, че в 2-седмичен срок 

от получаване на настоящото писмо, считано от 18.04.2016г, може да се яви и да заеме 

предишната си работа, поради възстановяването й с влязло в сила съдебно решение по гр. 

дело №9236/2013г по описа на СРС, 70 състав. 

            В жалбата С. излага твърдения, че в периода от 01.12.2012г до 10.01.2013г е била 

подложена на системен тормоз от прекия й ръководител Б.А., от Т.М.Т.– Ръководител 

направление „Сигурност“ и от работодателя „Ч***Б**“ ЕАД. С оглед на изложените факти 

предмет на настоящата преписка е дали спрямо жалбоподателката П.Л.С. е осъществена 

дискриминация под формата на тормоз и преследване през процесния период при 

упражняване правото й на труд. 

              По изложеното от жалбоподателката твърдение, че дискриминационното отношение 

е породено от организирана и извършена през месец ноември 2012 г от нея проверка като за 

констатираните нарушения уведомила В.С./координатор по дейността на транспорта/ и 

изпълнителния директор на ЧЕЗ съставът установи, че същото не се подкрепя от събраните 

по преписката доказателства. В проведеното на 12 юни 2014г открито заседание ответната 

страна Т.Т. не оспорва, че са подавани сигнали от жалбоподателката за констатирани 

нарушения, които са проверявани. Ответната страна споделя също, че „работихме коректно и 

много добре с нея, докато тя ни подаваше сигнали за нарушения…“. Това дава основание на 

състава да приеме, че С. многократно е подавала сигнали за нарушения при изпълняване на 

трудовите си задължения. Що се отнася до конкретния случай, от представените по 

преписката разпечатки от електронни писма от 15 ноември 2012г не се доказва да е изпращан 

твърдения от нея имейл и още повече да се възприеме като повод за упражняван спрямо нея 

тормоз. 

            Относно твърдението на жалбоподателката, че е била подложена на „системен тормоз“ 

по смисъла на чл.5 във връзка с §1, т.1, 2 и 3 от ДР на ЗЗДискр.  в периода 01.12.2012г до 

10.01.2013г от страна на Б.А. като неин пряк ръководител, съставът счита за неоснователно и 

недоказано. Действително в процесния период Б.И.А. е изпълнявал длъжността директор на 

Дирекция „Управление на собствеността“, към която С. е работила. От представените по 

преписката писмени доказателства за ползван платен годишен отпуск се установи, че А. е бил 

в отпуск от 12.12.2012г до 31.12.2012г (11 работни дни), а жалбоподателката П.С.в периода от 

18.12.2012г до 28.12.2012год. Така изложения факт дава основание на състава да сподели 

тезата на ответната страна, че в по-голямата част от процесния период лицата не са били на 

работа по едно и също време. Също така от съдържанието на представените по преписката 

разпечатки от служебната електронна поща не се забелязва различно отношение в 

кореспонденцията между А. и С. към м. ноември 2012г и след 01.12.2012год. Запазен е 

добрия тон в общуването и не се установяват изострени взаимоотношения при изпълняване 

на служебните ангажименти. Осъществяваната кореспонденция е била изцяло във връзка с 

работата и няма никакви индикации за воден личен разговор. В открито заседание свидетел 

Н.К. заявява, че жалбоподателката и ответната страна Б.А. са имали „напълно нормални 

отношения“ тип „подчинен-началник“. От свидетелските показания стана ясно, че работните 

места на А. и С. са били в различни административни сгради и са се срещали само на 

оперативките, които са се провеждали веднъж седмично.   

              Въз основа на гореизложеното съставът кредитира доказателствата, сочещи 

неналичието на тормоз по смисъла на  § 1, т.1, т. 2 и преследване по смисъла на т.3 от ДР на 

ЗЗДискр., не само поради тяхната многобройност и непротиворечивост помежду си, но и 

поради липсата на състоятелни и обосновани доказателства в защита на поддържаната от 

жалбоподателката теза. Жалбоподателката не ангажира доказателства, които да докажат 

твърденията й за „опит за сближаване извън работна среда, чрез покани за срещи, обеди и 

вечери, неуместни комплименти за външния ми вид и начина на обличане, многозначителни 

погледи и подмятания със сексуален тормоз и в последствие прераснали в неравностойно 

третиране…“. Съставът счита за необходимо да отбележи, че с цел установяване на 
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изложените в жалбата факти, жалбоподателката е поискала да бъдат допуснати двама 

свидетели, които всъщност в последното открито заседание не довежда. Ето защо, 

анализирайки доказателствените материали в тяхната съвкупност, настоящият състав счита 

претенцията на С. за осъществен тормоз и преследване от страна на Б.А. за недоказана и 

поради това оставя жалбата в тази й част без уважение.  

             Що се отнася до оплакванията насочени срещу ответната страна Т.М.Т.за извършени 

дискриминационни действия по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗЗДискр., изразяващи се в 

„персонално разследване“ извън правомощията, съставът счита за неоснователни. 

Съгласно  § 1, т. 5 от ДР на ЗЗДискр. подбуждането към дискриминация е пряко и умишлено 

даване на указание към извършването на дискриминация, когато подбуждащия е в състояние 

да повлияе на подбуждания. В настоящият случай подобни действия не се доказват. 

Ответната страна Т.Т. е констатирал нарушение на трудовата дисциплина от П.Л.С., за което 

е изготвил доклад вх. № IND – 000-25/11.01.2013год. до  Изпълнителния директор на 

„Ч***Б**“ ЕАД – П.Д.. Това което прави впечатление е, че уведомяването от страна на Т. за 

извършените нарушения е станало след процесния период, в който жалбоподателката се 

счита за дискриминираната. Въпросната докладна е депозирана на 11.01.2013год. Доколко и 

дали изобщо извършената проверка от Т.М.Т.– Ръководител Направление „Сигурност“ е била 

в неговата компетентност е въпрос, който е ирелевантен за настоящото производство. Както е 

предвидено в т.19 от длъжностната характеристика на Т., същият изпълнява законните 

разпореждания на прекия си ръководител. Т.е. може да му се възлагат и допълнителни 

задължения по преценка на ръководителя му, какъвто най-вероятно е настоящия случай.  

         Предвид изложеното настоящият състав счита, че не е осъществен фактическия състав 

на подбуждане към дискриминация по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗЗДискр. от страна на 

ответната страна Т.Т. и оставя жалбата без уважение в тази й част. 

          Съставът счита за необходимо да обясни, че за да е налице, която и да е от формите на 

дискриминация по ЗЗДискр. е нужно да се установят конкретни факти, че проявеното 

тенденциозно дискриминационно отношение от ответните страни спрямо засегнатото лице е 

основано на признак по чл.4, ал.1 от същия закон. В настоящият случай не се доказва 

различно отношение свързано с притежавани или придобити качества на личността или 

вътрешноприсъщи признаци, за да се приеме, че се включва в защитения признак „лично 

положение“. 

          Наред с това във връзка с доказателствената тежест в производството за защита от 

дискриминация, определена в чл. 9 от ЗЗДискр., ответните страни чрез представените 

писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели доказаха, че не е бил 

осъществен тормоз по смисъла на  § 1, т. 1 и т. 2 от ДР на ЗЗДискр., преследване по смисъла 

на §1, т.3 от ДР на ЗЗДискр., подбуждане към дискриминация по смисъла на §1, т.5 от 

ЗЗДискр., както и каквато и да е друга форма на дискриминация по Закона за защита от 

дискриминация по отношение на П.Л.С..  Не са налице изброените форми на дискриминация, 

тъй като тези понятия по определенията си в ДР на закона изискват специална цел или 

резултат, които не се установяват в случая. Предвид установеното по-горе съставът приема за 

несъстоятелно твърдението на жалбоподателката, че дискриминационните действия имат за 

пряка и непосредствена отстраняването й от заеманате длъжност в дружеството. Установи се 

също така, че ответната страна „Ч***Б**“ ЕАД, чрез своите управители, в качеството на 

работодател, не е било уведомена от жалбоподателката за осъществена спрямо нея 

дискриминация при упражняване правото на труд, поради което не би могло да се ангажира 

отговорността й във връзка със задълженията по чл.17 ЗЗДискр. 

 

Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗДискр.  

 

 
                                        РЕШИ: 
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УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр., че ответната страна Б.И.А., с 

адрес: гр. С***, ж.к. „К***“, бл.*, вх. *, ап. *, не е осъществила тормоз по смисъла на  § 1, т.1 

и т. 2 и преследване по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗЗДискр. по признак „лично положение“ в 

периода от 01.12.2012г до 10.01.2013г спрямо П.Л.С. при упражняване правото й на труд. 

 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр., че ответната страна Т.М.Т.– 

Ръководител направление „Сигурност“ към „Ч***Б**“ ЕАД, с адрес: гр. С***, ул. „Г***“ № 

*, не е осъществила дискриминационни действия по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗЗДискр. по 

признак „лично положение“ в периода от 01.12.2012г до 10.01.2013г спрямо П.Л.С. при 

упражняване правото й на труд. 

 
                УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Ч***Б**“ ЕАД, чрез своя управител, в 

качеството на работодател, с адрес: гр. С***, ул. „Г***“ № *, не е извършила нарушение на 

ЗЗДискр. спрямо П.Л.С. в периода от 01.12.2012г до 10.01.2013год. при упражняване правото 

й на труд. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от П.Л.С. с вх. № 44-00-514/11.02.2013 

г. и допълнително приложение към нея с вх. № 44-00-829/28.02.2013 г.,  като неоснователни и 

недоказани. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката. 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК  чрез Комисията за защита от 

дискриминация  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

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

                                  (И.С.) 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: ………………………....  

                        (С.А.) 

 

 

          .........................................  

                                                                    (А.М.)   
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