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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 148 
 

 

гр. София, 02.02.2021 г. 

 

 

 

        

         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен  

състав, определен по реда на чл.48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове:                                                             

 

                                                                                                 Председател:   Баки Хюсеинов 

                                                                                                    Докладчик:   Златина Дукова 

                                                                                                         Членове:   Наско Атанасов1 

                                                                                                                           Сабрие Сапунджиева         

София Йовчева 
                                                                                                                                                                     

                                         

разгледа докладваната от  Златина Дукова преписка №14 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2020г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №40/21.01.2020г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, въз основа на жалба с вх. №44-00-

91/13.01.2020г., подадена от М.Б.М.. 

С оглед изложените оплаквания за тормоз на работното място по смисъла на §1, т.1 от 

ЗЗДискр. по защитения съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. по признак „убеждение“, на основание 

чл.48, ал.2, т.3 от ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане на ЧЕТВЪРТИ 

специализиран постоянен заседателен състав на КЗД. Въз основа на доклад с вх. №12-11-

701/14.02.2020г., изготвен от Орлин Колев – член на КЗД, в който е отразено, че се излагат 

твърдения за извършена дискриминация по повече от един признак, а именно „лично положение“ 

и на основание чл.48, ал.3 от ЗЗДискр., с Разпореждане №305/04.05.2020г. преписка №14/2020г. е 

преразпределена за разглеждане от ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав. 

 

 

I. Конституирани страни по преписката са: 

    1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ:  

            1.1. М.Б.М., с адрес: с. С.. 

                                                 
1   Съгласно Заповед №12-11-3701/13.09.2018г. на Председателя на КЗД, Наско Атанасов замества Владимира 

Стоименова като член, в откритото заседание по преписка №14/2020г., проведено на 14.10.2020г., когато преписката 

е обявена за решаване. Заповедта е приложена към протокола от заседанието и преписката. 
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2. ОТВЕТНА СТРАНА:  

            2.1. ***, представлявана от административния ръководител Г.К., с адрес: гр. О.. 

 

II. Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в жалбата: 

В жалба с вх. №44-00-91/13.01.2020г. М.М. сочи, че по силата на сключен трудов договор 

работи като съдебен служител в ***, считано от 03.04.2000г., като заемала различни длъжности, 

включително и „административен секретар“ /ръководна длъжност, съгласно Класификатор на 

длъжностите в администрацията на ПРБ/. Към момента на подаване на жалбата заема длъжността 

„съдебен секретар“ в служба „Регистратура и деловодство“ в ***. Тази щатна длъжност била 

съкратена, считано от 01.08.2017г. и впоследствие възстановена с влязло в законна сила съдебно 

решение от 10.09.2019г., тъй като уволнението й било признато за незаконосъобразно.  

Със Заповед №178/21.11.2019г. на Адм. ръководител – районен прокурор при ***, 

жалбоподателката била допусната до работното място на възстановената длъжност. Реално 

обаче, такова работно място не й е предоставено. Твърди, че е настанена в стая №18, находяща се 

в Съдебната палата, където е обособено единствено едно работно място, заето от съдебен 

служител на длъжност „призовкар“. М. твърди, че не са й осигурени елементарни офис 

консумативи като работно бюро и стол, компютър с прилежащите към него елементи, химикал, 

ключ от входната врата на стаята и др. Единственото свободно място осигурено й за работно 

такова, е малък детски диван. В жалбата сочи още, че няма достъп до деловодните книги. 

Лишена е от присъствие на сутрешните работни оперативки на персонала, когато се разпределя 

работата между служителите за деня. Магистратите и служителите не контактували с нея. 

Ръководителя се държи с мен все едно не съществувам и то единствено с мен. Твърди, че не й се 

възлага работа – деловодна или друга, съобразно длъжностната характеристика. Посочва, че 

останалите съдебни служители имат самостоятелни кабинети, осигурени са им офис-

консумативи и др. за нормална работна дейност. Те не са лишени от взаимни контакти и имат 

непрекъснат достъп по деловодните книги, до електронните системи и програми, необходими в 

процеса на работа. Това поведение намира за „неравно третиране“. Всички тези неправомерни 

действия на работодателя продължавали повече от 30 дни. 

Счита, че така създадената от ръководството тягостна атмосфера и неправомерното и грубо 

отношение на колегите и ръководителя към нея, вредят едновременно на психическото й 

състояние и на работата. Намира, че по този начин се цели единствено накърняване на 

достойнството й. Съвкупността на описаното, определя като тормоз на работното място, тъй като 

по този начин се цели негативно въздействие на психиката й. Посочва, че е налице 

дискриминация при упражняване правото на труд, което е съпроводено и с множество 

нарушения по КТ: нарушение по чл.127 от КТ, нарушение на чл.186 от КТ, нарушение по 

чл.228а, ал.2 от КТ, за което сигнализирала „Инспекцията по труда“. 

С директива 89/391/ЕИО Европейската комисия е взела мерки за осигуряване на защита на 

работещите на територията на Европейския съюз. Според нея работодателите са длъжни и 

отговорни да осигурят безопасна трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически 

или физически увреждани и тормозени на работното си място. Юридическо задължение на 

работодателя е осъществяването на трудово правоотношение, чрез което служителя следва да е 

третиран наравно с другите и да има равни възможности при упражняване на неговите трудови 

права. 

Предвид гореизложеното, М.М. моли КЗД на основание чл.50 от ЗЗДискр. да образува 

производство и да установи налице ли е дискриминация – осъществен тормоз на работното 

място, съпроводен от неоснователно убеждение, да постанови преустановяване на нарушението 

до установяване на положение на равно третиране, както и да наложи предвидените в закона 

санкции или принудителни административни мерки. Моли като свидетел да бъде призовано 

лицето Д.М.Д.. 

В изложение вх. №44-00-698/02.03.2020г. М.М. посочва, че след като била допусната на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 21.11.2019г., съгласно влязло в законна сила съдебно 

решение и до момента, Адм. ръководител – Районен прокурор на *** не й е осигурил работно 
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място за изпълнение на служебните й задължения. Настанена в кабинет №18, находящ се на 

втори етаж в сградата на Съдебната палата, където е обособено работно място само за един 

служител – призовкар и заето от същия. За този съдебен служител, работодателят е осигурил 

нормално работно място – бюро, стол. канцеларски консумативи и всичко необходимо за 

изпълнение на служебните задължения. Жалбоподателката е принудена да стои в същия кабинет, 

където няма условия за второ работно място и единственото, което може да ползва е малък диван 

за отдих. Липсват й нормални условия за работа – бюро, стол, офис и канцеларски консумативи. 

Няма достъп до книжните регистри, нито компютър за достъп до деловодната програма, за да 

осъществява нормално служебните си задължения, съгласно длъжностната характеристика, 

въпреки че прокуратурата ползва цял етаж от сграда, находящ се на ***, която се намира в 

непосредствена близост до Съдебната палата, с налични свободни работни помещения, 

оборудвани по съответния ред. М. твърди, че всички съдебни служители имат нормални работни 

условия за безпрепятствено осъществяване на служебните си задължения, с изключение само и 

единствено на нея. 

Въпреки продължителното й отсъствие, свързано с водените съдебни дела, за признаване 

уволнението за незаконно, работодателят не предприел действия за запознаването на 

жалбоподателката с новостите в работата, настъпили през този период, съобразно изискванията 

на КТ – чл.228а, ал.1 и ал.2.  Счита, че съществен факт е, че на лична основа и явна омраза към 

личността й, работодателят не желае да контактува служебно с нея. Единствено 

жалбоподателката не била информирана от ръководството за организацията на провеждане на 

тържествата по случай коледните и новогодишните празници и изолирана от присъствие, когато 

служител от колектива има рожден ден. Работодателят не я допускал да присъства на 

ежедневните работни съвещания за обсъждане и разпределяне на дневните задачи на 

служителите, които се провеждат в сградата на ул. „***“. По време на тези сутрешни съвещания 

на персонала, деловодството, находящо се в съдебната палата било заключено поради което 

гражданите ходели в стая №18, където е настанена жалбоподателката, с надеждата да бъдат 

обслужени от нея, в качеството й на съдебен служител. В действителност М. е лишена от права 

да обслужва жалбоподателите по съответния ред.  

Поведението и безразличието към жалбоподателката от страна на ръководството и 

реакцията на гражданите, създали у М. чувство на унизеност, тягостност и вътрешен тормоз, тъй 

като не е полезна с присъствието си и е лишена от всякакви права да работи ефективно. 

Негативното отношение на ръководството към М., въздействало и на служителите от 

деловодството, тъй като през първите дни контактували с нея, но след кратко време спрели, 

манипулирани от ръководителя. Изцяло е изолирана от колегиални и служебни контакти. 

Жалбоподателката счита, че това е дискриминация, упражнена с цел да се създаде унижение и 

тормоз. 

В деня на възстановяването й в***, по надлежния ред жалбоподателката предоставила на 

работодателя трудовата книжка за вписване на настъпилите промени. Съгласно чл.5, ал.1 от 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж „когато уволнението на работника или служителя 

е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото 

правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от 

работодателя, прекратил трудовото правоотношение“. До 25.02.2020г., трудовата книжка не й е 

върната обратно и не е уведомена на какво основание се задържа при работодателя и вписани ли 

са надлежно настъпилите промени. Счита, че по този начин е възпрепятствана да потърси 

правата си, тъй като съгласно чл.5, ал.2 от същата Наредба „При отказ на работодателя или при 

приключена ликвидация съответната дирекция Инспекция по труда извършва вписването в 

трудовата книжка след представяне от работника или служителя на влязлото в сила съдебно 

решение“. 

За времето от 01.08.2017г. до 21.11.2019г., през което уволнението е прието за незаконно от 

съда, М. работила при друг работодател и в нарушение на чл.9 от КСО работодателя не е внесъл 

осигурителни вноски върху разликата между последното брутно възнаграждение и 

осигурителния доход за периода и не е извършил необходимите действия в надлежните 

институции, свързани със заличаване на незаконното съкращение. Основното месечно 
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възнаграждение, което й се изплаща, не е актуализирано от 2016-2017г. въпреки че оттогава до 

сега има няколко Решения на ВСС за промяна на Класификатора на длъжностите в 

администрацията на Прокуратурата на Република България и актуализиране размера на 

основното месечно възнаграждение на съдебните служители. За 2019г. не й е изплатена сума за 

делово облекло пропорционално на отработеното време, съгласно решение на ВСС по Протокол 

№1/17.01.2019г. и Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, 

държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на 

съдебната власт. На жалбоподателката не й се изплащат дължими суми за СБКО. Не е включвана 

в графика за ежеседмичните дежурства на съдебните служители. Твърди, че работодателят на 

лична основа, единствено и само нея е лишил от това право. 

М.М. счита, че от изложеното е видно, че е налице неравно третиране от ръководителя. 

Упражненият тормоз спрямо нея от работодателя цели и води до накърняване на достойнството 

на жалбоподателката и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или 

застрашителна среда. Предвид тези обстоятелства, намира, че са налице данни за реално 

осъществена дискриминация спрямо нея по Закона за защита от дискриминация – чл.13, чл.14 и 

чл.21.  

В писмено становище вх. №44-00-3027/12.10.2020г. адв. Ц.К. – процесуален представител 

на жалбоподателката сочи, че оплакванията на същата за тормоз на работното място, съпроводен 

от неоснователо убеждение, са напълно основателни. 

Със Заповед №111/14.07.2020г. на И. Д. Адм. Ръководител - Районен прокурор на *** 

връчена на същата дата, прекратява трудовото правоотношение с жалбоподателката М.М., с 

място на работа: ***, в специализирана администрация, служба „Регистратура и деловодство“, на 

длъжност „Съдебен секретар“, считано от 15.07.2020г. В цитираната заповед, работодателя се 

позовал на чл.140, ал.1, т.2 от ЗСВ и чл.328, ал.1, т.2, пр. 2-ро от КТ, като в заповедта е посочено, 

че фактическите обстоятелства, наложили това са: Една щатна бройка за длъжността „Съдебен 

секретар“, предвидена в длъжностното разписание на съдебните служители в ***, утвърдено от 

главния прокурор и в сила от 01.01.2017г. е преразпределена със Заповед №РД-08-

531/01.08.2017г. на Главния прокурор от щата на ***, служба „Регистратура и деловодство“ в 

щата на Районна прокуратура ***, служба „Регистратура, деловодство и архив“, с което 

длъжността „Съдебен секретар“ е съкратена. В изпълнение на Решение №177/10.09.2019г. на 

ВКС, Четвърто гражданско отделение по гр. д. №3088/2018г., Заповед №1/06.01,2020г., с която е 

назначена комисия и е извършен подбор между служителите в ***, които заемат длъжността 

съдебен деловодител и сходната на нея длъжност съдебен секретар, и Протокол №2 на 

назначената комисия, съгласно който служителя получил най-ниска оценка, представляваща сбор 

от получените оценки по всички показатели е М.Б.М. - съдебен секретар в ***. Счита, че 

заповедта, с която е прекратено трудовото правоотношение с жалбоподателя, е напълно 

немотивирана, тенденциозна и постановена в противоречие с процесуалните правила. 

Цитираната по-горе заповед била предшествана от Заповед №161/14.08.2017г. на Адм. 

ръководител - Районен прокурор Г.К., с която на основание чл.140, ал.1 т.2 от 3СВ и чл.328, ал.1, 

т.2, пр. 2-ро от КТ, е прекратено трудовото правоотношение с М.Б.М., с място на работа: ***, в 

специализирана администрация, служба „Регистратура и деловодство“, на длъжност „Съдебен 

секретар“. Уволнението било признато за незаконно и от трите съдебни инстанции като горната 

заповед била изцяло отменена. 

В изпълнение на влязло в сила Решение №177/10.09.2019г. по гр. д. №3088/2018г. на ВКС, 

IV-тo ГО, жалбоподателката била възстановена на длъжност „съдебен секретар“ в ***, заемана 

преди уволнението и е допусната на работа на 21.11.2019г. 

С писмо от 22.11.2019г., поради обстоятелството, че в щатното разписание не фигурира 

длъжността, на която жалбоподателката е възстановена, работодателят отправил предложение до 

жалбоподателката да заеме длъжността „съдебен деловодител“ в ***. В указания срок било 

получено и нейното съгласие с писмен отговор от 25.11.2019г. Въпреки постигнатото съгласие 

между страните, ответника не предприел действия за реализиране на депозираното предложение 

и неоснователно прекратил трудовото правоотношение с жалбоподателката на посоченото 

основание. 
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За периода от 14.08.2017г. до 21.11.2019г. М. работила при друг работодател. За времето от 

21.11.2019г. до датата на връчване на предизвестието за прекратяване на трудовото 

правоотношение, тя също не е упражнявала деловодна дейност, тъй като била напълно изолирана 

от деловодството, не е имала акаунт, електронен достъп до вътрешните правила и достъп до 

указанията за работа. Твърди се, че практическа деловодна дейност също не й е била възлагана от 

работодателя, като за тези действия били сезирани „Инспекция по труда“ гр. В. и Комисия за 

защита от дискриминация. В качеството на съдебен служител в ***, същата не била запозната с 

Правилата за пилотно въвеждане на електронен документооборот и изпълнение на електронни 

услуги в ПРБ, Ръководство на потребителя УИС-3 и последващите заповеди на 

административния ръководител, също не е имала реален достъп за самозапознаване с тях. Сочи 

се, че съгласно изискванията на чл.228а, ал.2 от КТ, при продължително отсъствие на работника 

или служителя от работа, работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с 

новостите в работата, настъпили през време на неговото отсъствие, и за постигане на 

необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения. 

Твърди се, че ръководителят умишлено нарушил нормите на КТ и не е запознал служителя с 

новостите, въпреки дългосрочното му отсъствие и е предприел подбор, поставяйки единствено 

нея на различно третиране спрямо останалите участници в подбора. 

Със заповед №1/06.01.2020г. на и.д. Адм. Ръководител - Районен прокурор била назначена 

тричленна комисия, на която е възложена задача да направи преценка на квалификацията и 

начина на изпълнение на задачите, възложени на служителите, по следните критерии: 

професионална квалификация и установяване равнището и качеството на изпълнение на 

служебните задължения в съответствие с длъжностната характеристика. Посочва се, че 

комисията не била приела като доказателство декларацията от М. за завършено висше 

образование - магистър, не била уведомила за това свое решение молителката и не е дала 

писмено на същата срок за отстраняване на непълнотата. Не било прието и обстоятелството, че 

същата притежава и висше образование - бакалавър, както и обстоятелството, че всички 

придобити от нея образователни степени, изцяло кореспондират с характера на длъжността, 

която заема. М. заемала няколко длъжности в прокуратурата, включително и ръководни, като 

успешно може да замества при необходимост всеки един служител, което също не е било 

отчетено при подбора. Трудовата й дейност е изцяло в ***, в продължение на повече от 20 

години, което изобщо не било отчетено като положителен критерии. Всичко това довело до 

повторно прекратяване на трудовото правоотношение, считано от 15.07.2020г. 

В писменото становище се посочва, че данни за осъществена дискриминация от 

ръководителя на *** спрямо М.Б.М., били налични и при преходното прекратяване на трудовото 

правоотношение, което било признато за незаконно и отменено от съдебните инстанции. 

Длъжността, заемана от служителката е сходна с останалите три длъжности, но без да извърши 

подбор между всички служители, ответника прекратил ТПО именно с М.М.. Счита, че по този 

начин е упражнил отново дискриминация спрямо нея, поставяйки я в неблагоприятно положение 

и третирайки я по признак „Служебно положение“, възползвайки се от длъжността на 

ръководител. 

Твърди се, че действия по неравно третиране спрямо жалбоподателката са налични от 

много години. Адв. К. посочва, че представлявал М. по друго трудово дело с ответник ***, 

съдържащо отново данни за дискриминация.  

М. оспорва съдържанието на изложеното в предоставеното по настоящата преписка 

писмено становище от Адм. ръководител, а именно: Не е вярно, че съществува недостиг на 

помещения за служители в сградата ползувана от прокуратурата. Институцията е обезпечена с 

помещения - предоставен е цял етаж от общинска сграда, покриващ изцяло нуждите, 

включително и за незает щат. Умишлено същата била настанена без обособено работно място, 

заедно с призовкаря, а счетоводителя работи сам в кабинет с обособени две работни места. Вярно 

е, че тя и преди съкращението е работила там, но призовкаря е бил в отделен кабинет, който 

впоследствие бил отдаден за ползване от Районния съд. Тя не е имала претенции за отделен 

самостоятелен кабинет, а за обособено работно място с необходимото оборудване за работа и 

работен стол, което не й е било предоставено. Тя не е разполагала с ключ от вратата на 
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помещението, като по този начин била лишена да ползва обедна почивка и е третирана отново 

различно от останалите служители. Счита за голословно обяснението на ръководителя по този 

въпрос, тъй като тя не е имала претенции нито да сдава, нито да освобождава COT. Настанена е в 

кабинета, където се намира управляващия пулт на COT, което по никакъв начин не доказва 

притесненията на ръководителя към служителя, свързани с охранителната дейност. Напротив, 

това доказва единствено упражнен тормоз върху личността. Умишлено ръководителя не включил 

единствено нея в график за дежурство за м. ноември и м. декември 2019г. и м. януари 2020г., тъй 

като същите се изготвят месечно, а не тримесечно и е имало възможност за включването й чрез 

промяна. Графика е вътрешен и подлежи на корекции. Лишена била и от виртуална комуникация 

с магистрати и служители, за която ръководителя твърди, че е имала и не е разполагала с 

компютър и вътрешна мрежа. Твърди се, че единствено на М. не бил проведен необходимия 

инструктаж при възстановяването й на работа, в продължение на повече от два месеца, каквото е 

задължението на работодателя. Освен това на жалбоподателката не били предоставени 

формуляри на заявки, в които да отрази необходимите за работа консумативи и материали - не е 

разполагала с лист и химикал дори. Ръководителят не коментирал в своите обяснения защо 

единствено М. била лишена от права да обслужва жалбоподателите по съответния ред, защо е 

била изолирана от колектива, защо не е била информирана за организацията и провеждането на 

коледно-новогодишни тържества и рождени дни на служителите в прокуратурата. 

Счита, че всички тези действия са достатъчно основателни, за да се приеме, че поведението 

на ръководителя е създало у жалбоподателката чувство на унизеност, тягостност и вътрешен 

тормоз. Работодателят целял накърняване на достойнството на своята подчинена, както и 

създаване на враждебна, принизяваща и унизителна, обидна и застрашителна среда. Сочи, че е 

налице упражнен психически тормоз, съпроводен от неоснователно убеждение, поради което 

следва КЗД да наложи предвидените в закона санкции или принудителни административни 

мерки. 

 

Ш. Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., в  хода на което по 

случая е изискано становище и информация от ****, представлявана от административния 

ръководител Г.К.. 

 

Становище представено в хода на проучването: 

1. В писмено становище вх. №20-00-4/02.03.2020г. Г.К. – и. д. адм. ръководител – 

районен прокурор при ***сочи, че с Решение №177/10.09.2019г. по гражданско дело №3088/2018г. 

по описа на ВКС е потвърдено Решение №150/25.05.2018г. на Окръжен съд *** по гр. д. 

№226/2018г., с което е потвърдено решение №52/12.03.2018г. на Районен съд Козлодуй, 

постановено по гр. д. №1391/2017г., с което са уважени предявените от М.Б.М. срещу 

Прокуратурата на Република България искове, като е признато за незаконно и като такова е 

отменено уволнението на М. от длъжността „съдебен секретар“ в специализирана администрация, 

служба „Регистратура и деловодство“ на Районна прокуратура***, извършено със заповед 

№161/14.08.2017г. на административния ръководител на Районна прокуратура ***, като М. е 

възстановена на заеманата преди уволнението, длъжност. 

Със Заповед №178/2019г. на К., считано от 21.11.2019г., в изпълнение на съдебно решение, 

жалбоподателката е допусната до работното място на длъжност „съдебен секретар“ в ***. На 

22.11.2019г. М. е уведомена писмено, че длъжността, на която е възстановена „съдебен секретар“ в 

служба „Регистратура и деловодство“ в ***, не фигурира в утвърденото от главния прокурор 

длъжностно разписание на съдебните служители в *** и е запитана дали желае да заеме длъжността 

„съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в ***. Това било сторено с оглед 

участието й в подбор за длъжността „съдебен деловодител“. 

На 26.11.2019г. било изискано становище от Администрация на главен прокурор, с оглед 

даване на указания относно реализиране процедура по подбор. Посочено е, че обособените работни 

места за съдебните служители в *** са съгласно утвърденото щатно разписание – служба 

„Регистратура и деловодство“, включваща съдебни деловодители и призовкар – два кабинета в 

Съдебната палата. Поради недостиг на работни помещения в Съдебната палата, останалите съдебни 
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служители и магистратите се намират в обособени помещения в съседната сграда, находяща се на 

ул.***. М. била настанена в същия кабинет и на същото работно място, което заемала и преди 

съкращаването през 2017г. Същото е ползвано и от съдебен служител от „Регистратура и 

деловодство“, а именно – призовкар, поради това че прокуратурата не разполага с други кабинети за 

съдебни служители – двама от съдебните деловодители ползват един кабинет, главният 

счетоводител и административният секретар също са в един кабинет. 

Относно непредставянето на ключ от кабинета: съгласно писмо рег. №2263/02.10.2019г. на ОЗ 

„Охрана“ гр. В., считано от 03.10.2019г. реакцията на сигнали от COT в съдебните сгради в извън 

работно време, празнични и почивни дни ще се извършва от екипи на МВР, като самите сигнали от 

COT в съдебните сгради постъпват в дежурната част на ОЗ „Охрана“ гр. В. На административните 

ръководители, включително и на К. било възложено създаването на организация за 

приемане/сдаване на сградите и определяне на длъжностни лица, които отварят и затварят 

съдебните сгради и съответно сдават/освобождават със COT. В изпълнение на горното с нейна 

заповед №151/07.10.2019г. били определени съответните длъжностни лица, както и изпращане на 

график на дежурствата на съдебните служители на съответната институция. Жалбоподателката не 

била включена в графика за м. ноември и м. декември 2019г. (възстановена е на 21.11.2019 г.), 

поради което не й е предоставен ключ за кабинетите. Тъй като не се касае за имоти частна 

собственост, а за сгради със специален режим на достъп, то ключовете са точно определени на 

брой. В работно време помещенията се отключват половин час преди началото на работния ден от 

оправомощеното за това лице – призовкаря или заместващия го със заповед служител. Останалите 

служители и магистратите не разполагат с ключове от служебните помещения. 

В становището се сочи, че не отговаря на истината твърдението на жалбоподателката, че е 

лишена от достъп до деловодните книги. Служба „Регистратура и деловодство“ е ситуирана в два 

кабинета в съдебната палата – №18 и №16. Твърди се, че жалбоподателката е имала свободен 

достъп и до кабинетите в сградата на ул.***. Относно достъпа до електронната деловодна система 

на ПРБ, по длъжностно разписание в РП гр. *** са налични три щата за съдебни служители, 

осъществяващи деловодна дейност. Толкова са и потребителските акаунти за РП гр. ***. Сочи се, че 

след процедурата по подбор, в зависимост от резултата, на М. щяло да й бъде даден/отнет такъв. 

Тъй като служителите и магистратите се намират в различни сгради, в *** е въведена вътрешна 

система за виртуална комуникация.  

Твърди се, че няма и никога не е имало забрана за лична комуникация или ограничения, всеки 

е свободен да избира начин на контакт. М. не е ограничавана в контактите с магистратите и 

служителите в РП гр. ***. Не е ограничаван контактът й от и до който и да било съдебен служител 

или магистрат. Желанието да бъде възстановена на длъжността „съдебен секретар“, М. депозирала 

писмено в деловодството, както е сторила и с представянето на декларациите по чл.92 ПАПРБ, по 

чл.340а ЗСВ, 35 ЗПКОНПИ, с болничните листове, като за всичко описано по-горе искала входящ 

номер от деловодителя. Посочва се, че изведено от горното М. сама възприела формалната писмена 

форма на общуване с работодателя. В нито един от случаите същата не е предприела действия за 

осъществяване на личен вербален контакт с прекия си ръководител, или с работодателя си. 

Относно сутрешните събирания, К. сочи, че същите са неформални и не носят белезите на 

служебни оперативки – на тях не се разпределя работата между служителите за деня. Не са 

задължителни като присъствие, не е ограничаван достъпът на никого, включително и на М. до тях. 

В подкрепа на горното се сочи, че призовкарят също не държи и не присъства на тях. 

Относно осигуряване на безопасна трудова среда: в изпълнение на разпоредбите на ЗБУТ, в 

***, съвместно със СТМ *** е изготвена и изпълнявана Програма за обслужване от Служба по 

трудова медицина и актуализация на оценката на риска при работа в ***, като ежегодно се планират 

и проучват промените в областта и решаване на конкретните проблеми за минимизиране и 

предотвратяване на риска по безопасността и здравето на персонала при работа в РП гр. ***. 

Изготвени и издадени са сертификати за контрол (копие от същите ще предоставят на КЗД при 

необходимост, тъй като издателят не допуска използването на копия на сертификатите без негово 

писмено разрешение). 

Имуществото, ползвано в РП гр. *** – дълготрайни материални активи и други активи в 

употреба, изписани като разход, е поверено на главния счетоводител. Съгласно заповед на К. 
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съдебните служители подават заявка за необходимите им материали и консумативи до прекия си 

ръководител – административния секретар. Твърди се, че М. не е подавала такава заявка, не е 

уведомявала, че се чувства дискриминирана. Не отговаря на истината твърдението й, че няма 

достъп до компютър – в кабинета, в който е настанена има компютър, а по длъжностна 

характеристика съдебният служител, в същия кабинет – призовкаря, не използва компютър. Сочи 

се, че същият е ползвал платен годишен отпуск, считано от 27.11.2019г. до 06.12.2019 г. и от 

23.12.2019г. до 10.01.2020г., тоест М. е разполагала с кабинета самостоятелно в посочения период. 

Същата, още при допускането й до работното място била уведомена устно от прекия си 

ръководител – от административния секретар, че е изпратено запитване до Администрация на 

главния прокурор (АГП) и до получаването на указания и осъществяване на процедурата по подбор, 

ще претърпи известни неудобства, тя се е съгласила с горното и е отговорила че няма проблем. На 

17.12.2019г. от АГП е получен частичен отговор на въпросите, поставени на 26.11.2019г., в който 

отговор не се съдържали указания относно осъществяване на процедурата по подбор. Такива не 

били получени и в полученото на 23.12.2019г. писмо в отговор на инициирано от *** писмо на 

18.12.2019г. с уточняващи въпроси.  

Със заповед №1/06.01.2020г. на К. била назначена комисия със задача да извърши подбор 

между служителите в ***, които заемат длъжността „съдебен деловодител“ и сходната на нея 

длъжност „съдебен секретар“. Сочи се, че безспорно така създалата се ситуация е възможно да е 

причинила притеснения на М., но това в пълна сила важи и за останалите съдебни служители. 

Осъществяването на процедура по подбор, при която един от участниците ще бъде освободен от 

работа е достатъчно травмиращ фактор за всички. Обективните причини за забавянето на 

стартирането на процедурата по подбор се коренят в принципната липса на прецеденти по подбор в 

системата на ПРБ, неполучаването на ясен и конкретен отговор относно процедурата по подбор в 

течение на месец, както и съвпадането на периода с коледните и новогодишни празници, 

приключването на финансовата година и платения годишен отпуск на административния секретар и 

един от съдебните деловодители, участник в подбора. Процедурата по подбор била проведена на 

08.01.2020г., на която дата е подадена и жалбата на М. до КЗД. 

На 13.01.2020г., когато следвало да се обяви резултатът от подбора и да се връчи предизвестие 

за прекратяване на трудовия договор на определения за съкращаване служител (получил най-нисък 

резултат при подбора), съдебният секретар М.Б.М. не се явила на работа. На 16.01.2020г. в 

деловодството на РП гр. *** бил депозиран болничен лист, издаден на 15.01.2020г. на М.Б. М., 

съгласно който същата е в отпуск по болест, считано от 10.01.2020г. до 08.02.2020г. На 10.02.2020г. 

в деловодството на РП гр. *** бил депозиран болничен лист от 06.02.2020г. на Милена Б. М., 

издаден от друго лечебно заведение и с друга диагноза, съгласно който същата е в отпуск по болест, 

считано от 06.02.2020г. до 09.03.2020г. 

К. категорично заявява, че в никакъв случай не приема твърденията на М., че спрямо нея е 

осъществен психически или какъвто и да е друг тормоз на работното място, дискриминация под 

каквато и да е форма, включително при упражняване правото на труд по признаците „убеждение“ и 

„лично положение“. Тормозът на работното място е всяко нежелано поведение, изразено 

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

тормозеното лице и/или създаване на враждебна, обидна или застрашителна за него среда. Тормозът 

може да включва обидни шеги, използване на обидни прякори, физическо посегателство, заплахи, 

подигравки, разпространяване на обидни снимки и карикатури, и др. Изведено от горното, тормозът 

може да бъде осъществен само чрез активни действия. В така депозираната жалба са изложени 

доводи за бездействие, а не за действия. Такива увреждащи действия биха могли да бъдат обиди, 

викове, заплахи и други въздействия върху психиката, каквито действия категорично не са 

извършени. Самото твърдение е бланкетно, копирайки отделни фрази от европейските актове. 

Съгласно чл.25 от Етичния кодекс на съдебните служители, с който М.М. е запозната „Съдебният 

служител е длъжен да спазва служебната йерархия“, а според чл.31 от Кодекса „Съдебният 

служител е длъжен да докладва на ръководителя си всички административни слабости, пропуски и 

нарушения, които създават предпоставка за корупция, измами и нередности“. 

Посочва се, че за всички обстоятелства, описани по-горе М.М. била уведомена, но не е счела 

за необходимо да сезира прекия си ръководител, когато е възприела себе си като дискриминирана. 
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За времето от 25.07.2007г. до 29.07.2014г. жалбоподателката е заемала ръководната длъжност 

„административен секретар“ и е наясно с всички правилници за дейността на администрацията в 

прокуратурата, задълженията, правата и отговорните длъжностни лица. М.М. изпратила копия от 

жалбата си до КЗД и жалбата си до Дирекция „Инспекция по труда –***“ до Инспектората на ВСС 

и до Прокуратура на Република България – Главен Прокурор. От Върховна касационна 

прокуратура, отдел 06 „Административен“ е изпратено искане за становище от етичната комисия на 

Окръжна прокуратура ***. Комисията по професионална етика при Окръжна прокуратура *** на 

заседание, проведено но 27.01.2020г. не изготвя становище по сигналите на М.М., тъй като съгласно 

чл.531 ал.4 във вр. с чл.51 от Правилника за администрацията на ПРБ, организирането и 

ръководенето на дейността на съдебните служители се осъществява от съдебен администратор или 

административен секретар (предоставят заверени копия от тези документи). 

К. обръща внимание, че датата, на която са изпратени жалбите до КЗД и Дирекция 

„Инспекция по труда – ***“ съвпада с датата на провеждане на писмения изпит от процедурата по 

подбор. Счита, че всичко това се прави от М.М. с една единствена цел – компрометиране на 

резултатите от проведения подбор. 

В допълнително писмено становище с вх. №20-00-11/02.04.2020г. Г.К. уведомява КЗД, че 

имуществото, ползвано в РП гр. *** – дълготрайни материални активи и други активи в употреба, 

изписани като разход, е поверено на главния счетоводител. В този смисъл имущество, поверено за 

служебно ползване няма и не е зачислено нито на М.М., нито на когото и да е от останалите 

съдебни служители, независимо от заеманата от тях длъжност. Магистратите в *** също нямат 

имущество, поверено им за служебно ползване. Поради това не са представени описи на 

имуществото, предоставено за служебно ползване от магистрати и съдебни служители. Сочи, че 

съгласно нейна заповед съдебните служители подават заявка за необходимите им материали и 

консумативи до прекия си ръководител – административния секретар. М. не е подавала такава 

заявка, не е уведомявала, че се чувства дискриминирана. 

Причините и нуждата от извършения подбор и участието на жалбоподателката в него са 

изведени от следното: Със Заповед №РД-08-531/01.08.2017г. на главния прокурор от щата на ***, 

служба „Регистратура и деловодство“ е съкратена длъжността „съдебен секретар“. На 15.08.2019г. 

на основание чл.328, ал.1, т.2 предложение второ от КТ от длъжността „съдебен секретар“ в 

Районна прокуратура *** е прекратено трудовото правоотношение на М.Б.М.. На 28.08.2017г. М.М. 

е завела искова молба срещу ПРБ против горното. Делото е приключило с Решение 

№177/10.09.2019г. по гражданско дело №3088/2018г. по описа на ВКС. С горепосоченото решение е 

потвърдено Решение №150/25.05.2018г. на Окръжен съд ***, по гр. д. №226/2018г., с което е 

потвърдено решение №52/12.03.2018г. на Районен съд Козлодуй, постановено по гр. д. 

№1391/2017г., с което са уважени предявените от М.Б.М. срещу Прокуратурата на Република 

България искове, като е признато за незаконно и като такова е отменено уволнението на М. от 

длъжността „съдебен секретар“ в специализирана администрация, служба „Регистратура и 

деловодство“ на Районна прокуратура ***, извършено със заповед №161/14.08.2017г. на 

административния ръководител на Районна прокуратура ***, като М. е възстановена на заеманата 

преди уволнението длъжност. 

Съгласно Решение №177/10.09.2019 г. по гражданско дело №3088/2018 г. по описа на ВКС се 

обосновава задължението за подбор, защото, макар и да е заемала длъжността „съдебен секретар“, 

според съда фактически е изпълнявала функциите, предвидени за длъжността „съдебен 

деловодител“. В този смисъл извършването на подбор по смисъла на чл.329 от КТ е задължително. 

Именно липсата на извършен подбор е дала основание на съда да признае уволнението за 

незаконно. На 26.11.2019г. било изискано становище от Администрация на главен прокурор, с която 

администрация се съгласуват всички действия, за даване на указания относно реализиране 

процедура по подбор. 

РП **** посочва, че със свое писмо до тях изх. №3033/13.12.2019г. главният секретар на АГП 

е дал становище, потвърждаващо съдебното решение, а именно, че длъжностната характеристика за 

длъжността „съдебен секретар“ се припокрива с тази за длъжността „съдебен деловодител“, поради 

което е следвало да бъде извършен подбор по чл.329 от КТ, в който да бъдат включени и съдебните 

служители на длъжност „съдебен деловодител“. В изпълнение на съдебното решение, на указанията 
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на главния секретар на АГП и разпоредбата на чл.329 от КТ, със заповед №1/06.01.2020г. на К. 

(абзац 2 от стр.4 на писмо Адм. 29/26.02.2020г.) била назначена комисия със задача да извърши 

подбор между служителите в ***, които заемат длъжността „съдебен деловодител“ и сходната на 

нея длъжност „съдебен секретар“. В подбора били допуснати и участвали с равни права и при 

еднакво третиране всички служители при РП гр. ***, заемащи посочените по-горе длъжности, 

включително служителите, които са назначени в РП гр. *** въз основа на проведен конкурс. 

Единствено М. била назначена в РП гр. *** без провеждане на конкурс. Процедурата по подбор 

била проведена на 08.01.2020г., на която дата е подадена и жалбата на М. до КЗД. 

На 13.01.2020г., когато следвало да се обяви резултатът от подбора и да се връчи предизвестие 

за прекратяване на трудовия договор на определения за съкращаване служител (получил най-нисък 

резултат при подбора), съдебният секретар М.Б.М. не се яви на работа. На 16.01.2020г. в 

деловодството на РП гр. *** бил депозиран болничен лист, издаден на 15.01.2020г. от МБАЛ ***на 

М. Б. М., съгласно който същата е в отпуск по болест, считано от 10.01.2020г. до 08.02.2020г. На 

10.02.2020г. в деловодството на РП гр. *** е депозиран болничен лист от 06.02.2020 г. на М. Б. М., 

издаден от МБАЛ **** гр. К., съгласно който същата е в отпуск по болест, считано от 06.02.2020г. 

до 09.03.2020г. Сочи се, че веднага след изтичане на втория болничен, на 16.03.2020г. е представила 

трети болничен лист, за ползване на отпуск за временна нетрудоспособност в период 10.03.2020г. – 

15.04.2020г. 

Във връзка с подадената идентична жалба от М.М. до Дирекция „Инспекция по труда – ***“, в 

РП гр. *** е извършена проверка, при която не са констатирани твърдените от нея нарушения, за 

които е сезирана и КЗД. Издадени са две препоръки – да й бъде върната трудовата книжка, за която 

същата е уведомена писмено поради отсъствието, и да й бъде проведен извънреден инструктаж, 

което ще бъде сторено в момента, в който същата се яви на работа. По подадена жалба със същото 

съдържание били извършени проверки и от Етична комисия при Окръжна прокуратура гр. *** и от 

Отдел 06 „Административен“ при ВКП, при които проверки не са били констатирани нарушения от 

страна на работодателя на Етичния кодекс и на поднормативните актове, касаещи дейността на 

Прокуратурата на Република България. 

 

2. Постъпило е становище вх. №20-00-38/11.09.2020г. представено от Администрацията 

на главния прокурор на Република България – по тяхна инициатива, без да е искано от КЗД. 

Предвид обстоятелствата, че същото е относимо по случая и в него са изложени конкретни 

обстоятелства, същото е коментирано и в мотивите на настоящото решение. В становището от 

Администрацията на главния прокурор се посочва, че правомощията на Комисията за защита от 

дискриминация са уредени в чл.47 от Закона за защита от дискриминация. Тя е независим 

специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и 

осигуряване равенство на възможностите. Комисията няма правомощие да се произнася по 

трудовоправни въпроси, както и да установява нарушения на трудовото законодателство. В този 

смисъл, оплакванията на жалбоподателя за неспазване на трудовото законодателство са 

ирелевантни и комисията не следва да се произнася по тях. 

По отношение направените оплаквания за осъществена дискриминация по признаци „лично 

положение“ и „увреждане“ се сочи, че проявата на дискриминация означава всяко поставяне в 

неравностойно положение според признаците, изброени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за 

защита от дискриминация, или на всякакви други признаци, установени в закон или международен 

договор, по който Република България е страна. Това неблагоприятно третиране на лице на 

основата на признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗД следва да се преценява в сравнение с начина, по който 

се третира, е било третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни 

обстоятелства. Съгласно чл.9 от ЗЗДискр. основната доказателствена тежест е възложена на 

жалбоподателя: той е длъжен да докаже фактите, въз основа на които може основателно да се 

предположи, че е жертва на дискриминация. Само в този случай законът възлага доказателствената 

тежест на ответната страна да установи обратното, а именно, че правото на равно третиране на 

ищеца в конкретния случай не е нарушено. Сочи се, че в Решение №511 от 27.07.2010г. на ВКС по 

гр. д. №587/2009г., III г. о., ГК се приема, че неизпълнението от страна на ищеца на възложената му 
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от закона доказателствена тежест е достатъчно основание за постановяване на отхвърлителен 

резултат по предявения иск. 

В становището се посочва още, че според съдебната практика, за да е налице проява на 

дискриминация е необходимо: 

- да са осъществени всички елементи на фактическия състав на приложимата специална 

правна норма, както от обективна, така и от субективна страна. Неправомерния диференциран 

подход към дадено лице трябва да е обвързан от признак по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. - в случая „лично 

положение“. Не е достатъчно да се установи по-малко благоприятно третиране или поставяне в 

неблагоприятно положение, а е необходимо да се докаже още, че това третиране е извършено 

съзнателно именно по някой от признаците по чл.4 от ЗЗДискр., както и наличието на причинно-

следствена връзка между неблагоприятното отношение и причината за него, като във всички случаи 

следва да се изразява в някой признак по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. /Решение №2145 от 28.03.2019г. на 

АССГ по адм. д. №11711/2018г./. 

Законодателят не е дал легална дефиниция на защитения признак „лично положение“. За 

разлика от другите защитени признаци, които са иманентно присъщи на човека, защитеният 

признак „лично положение“ няма еднозначно, изначално определено съдържание. Това предполага 

и налага „установяване и доказване във всеки един случай на значим, обективен, същностен за 

личността белег, който позволява да бъде прилаган еднакво и който отчита универсалния 

/материален и персонален/ обхват на закона и абсолютната забрана за дискриминация“. 

В чл.7 от ЗЗДискр. са посочени критериите/основанията, при наличието на които различното 

третиране не се счита за дискриминация - преследване на законна цел, пропорционалност на 

средствата и др. Твърди се, че в конкретния случай, не става ясно кои са критериите въз основа на 

които оплакванията за неблагоприятно третиране се определят като проява на дискриминация по 

признаци „убеждение“ и „лично положение“. Считат за недоказани твърденията за проявена 

дискриминация по посочените по-горе признаци, както и не е доказано по-неблагоприятно 

третиране в сравнение с други лица в сходно положение. 

Посочва се, че в жалбата се съдържат оплаквания, че работно място на жалбоподателя не е 

осигурено. Настанена е в стая №18, находяща се в Съдебната палата, където е обособено 

единствено едно работно място, заето от съдебен служител на длъжност „призовкар“. Не са й 

осигурени офис-консумативи, компютър с прилежащите към него елементи, ключ от входната врата 

на стаята и др. Единственото свободно място, осигурено й за работно такова, е малък детски диван. 

Няма достъп до деловодните книги и сутрешните работни оперативки на персонала. В становището 

се сочи, че следва да се има предвид, че става въпрос за страни по трудово правоотношение, като 

работодателят – *** разполага с работодателска власт - да организира, управлява и ръководи 

работния процес в прокуратурата. Разпределението на задачи, предоставянето на достъп до 

канцеларски материали, осигуряването на работно място, на ключ за входната врата на стаята е в 

работодателската власт на *** и това се прави съобразно изпълняваната длъжност, функциите които 

са й възложени, наличните ресурси и възможности, като например: сгради, необходимостта от 

приоритизиране на дейности и отговорности към даден момент и т. н. В този смисъл „състоянието“, 

което се изтъква като повод за оплакване от дискриминация е допустимо като правен и фактически 

резултат от упражнената работодателска власт и не е в причинно-следствена връзка с признак по 

чл.4 от ЗЗДискр. Следва да се има предвид, че при упражняване на работодателска власт, *** е 

длъжна да отчита и ограниченията, произтичащи от обстоятелства като напр. фактът, че 

административният ръководител е разпоредител с бюджет към главния прокурор, районната 

прокуратура-работодател се помещава в сграда, която се стопанисва от друг субект, броя на 

помещенията и числеността на персонала и т. н. 

В тази връзка, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.127 от Кодекса на труда 

вменява на работодателя задължения за осигуряване условия за работа, като посочва, че 

„работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение 

на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил“ при съобразяване на определени 

нормативни изисквания. Цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство, в т. ч. и по 

спазване на задължението за осигуряване на условия за работа, се осъществява от компетентния 
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орган - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната 

политика. 

Съгласно Решение №428 от 13.05.2010г. на ВКС по гр. д. №1207/2009г., IV г. о., ГК, „От 

значение при установяването на дискриминация е обективно съществуващият недопустим правен 

резултат при упражняване на дейността, проявен в очертаните от ЗЗДискр. форми на нежелано 

или по-неблагоприятно третиране, независимо дали при осъществяването на тази дейност са 

спазени съответните нормативни изисквания. ЗЗДискр. цели уеднаквяване и санкциониране на 

всяко поставяне в неравностойно положение според признаците, изброени в разпоредбата на чл.4, 

ал.1 от ЗЗДискр. или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, 

по който Република България е страна...“ 

По определение понятието „дискриминация“ е установено със закон неравенство, унижаване и 

подценяване на граждани поради тяхната народност, раса, пол, език, религия, политически или 

други убеждения, национален или социален произход, икономическо положение или рождение, 

което има за цел или резултат да унищожи или да наруши равенството в третирането. Съгласно 

съдебната практика „Не всички несполуки в живота на един човек могат да се обяснят с 

дискриминационно отношение към него. Критериите за защита по ЗЗДискр. са очертани в чл.4 от 

него.“ /Решение №586 от 27.07.2009г. на ВКС по гр. д. №1770/2008г., IV г. о., ГК/. В практиката на 

административните съдилища се приема, че определението за понятието „тормоз“ изисква 

нежелано поведение, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 

резултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или 

застрашителна среда /р. по адм. д. №6865/14г. на седмо отд. на ВАС/. За да е налице нежелано 

поведение по смисъла на §1, т.1 от ДР ЗЗДискр., следва да бъдат осъществени всички елементи на 

приложимата правна норма. Систематичното тълкуване на тази разпоредба налага извод за 

необходимостта от кумулативно наличие на нежелано поведение, което има за цел или резултат 

накърняване на достойнството на конкретно лице и създаване за него на враждебна, обидна или 

застрашителна среда. Твърди се, че в конкретния случай, не е налице дискриминация под формата 

на тормоз, доколкото не се установяват конкретни факти, изразяващи необективно и негативно 

отношение към засегнатото лице, свързани със защитен признак. Жалбоподателя не е представил и 

факти, които да обосновават предположение, че лично за нея, поради убеждение или лично 

положение е създадена враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда на 

работното място. 

Предвид гореизложеното от Администрацията на главния прокурор на Република България, 

молят КЗД да отхвърли жалбата като неоснователна.  

 

IV. Заседания: 

Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, след 

което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание. Проведено е едно открито 

заседание, на което съставът е счел, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна и е 

обявил същата за решаване. На страните е даден 10-дневен срок за представяне на окончателно 

писмено становище. 

 

V. След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката 

доказателства, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав, прие за установено от 

фактическа и правна страна, следното: 

 

Безспорно установено от състава бе, че действително жалбоподателката М.М. е заемала 

длъжността „съдебен секретар“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура 

***. Трудовото правоотношение на жалбоподателката е било прекратено със Заповед 

№161/14.08.2017г. на административния ръководител на ***. М. е обжалвала уволнението си по 

законоустановения ред. С Решение №177/10.09.2019г. по гр. дело №3088/2018г. на Върховен 

касационен съд е потвърдено Решение №150/25.05.2018г. на Окръжен съд *** по гр. дело 

№226/2018г., с което е потвърдено Решение №52/12.03.2018г. на Районен съд К. постановено по 
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гр. дело №1391/2017г., с което уволнението на жалбоподателката е признато за незаконно и 

поради това е отменено. От събраните по преписката доказателства, съставът установи, че въз 

основа на Заповед №178/21.11.2019г. на Г.К. – и. д. адм. ръководител, районен прокурор при РП 

гр. ***, считано от 21.11.2019г. М.М. е допуснато до работното си място, на длъжност „съдебен 

секретар“ в Районна прокуратура – ***. Копие от заповедта е връчено на жалбоподателката, като 

същата е удостоверила получаването с подписа си. 

На 22.11.2019г. жалбоподателката била уведомена писмено, че длъжността, на която е 

възстановена „съдебен секретар“ в служба „Регистратура и деловодство“ в ***, не фигурира в 

утвърденото от главния прокурор длъжностно разписание на съдебните служители в *** и е 

запитана дали желае да заеме длъжността „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и 

деловодство“ в ***. На 26.11.2019г. е било изискано становище от Администрацията на главния 

прокурор на Република България, с оглед даване на указания по отношение осъществяване на 

процедура по подбор. В получените от Администрацията на главния прокурор отговори, не са се 

съдържали указания относно процедурата по подбор. Със Заповед №1/06.01.2020г. на и. д. 

административен ръководител Районна прокуратура ***, е била назначена комисия за 

извършване на подбор измежду служителите, заемащи длъжността „съдебен деловодител“ и 

„съдебен секретар“. Следва да се уточни, че след възстановяването си на работа, 

жалбоподателката е била настанена в същия кабинет, в който се е помещавала и преди 

уволнението си през 2017г. 

По отношение на направеното оплакване, че на М. не е бил даден ключ от кабинета й, 

съставът следва да посочи, че със Заповед №151/07.10.2019г. на К. в качеството й на 

административен ръководител на ***, са били определени длъжностни лица, които отварят и 

затварят съдебните сгради и приемат/сдават под охрана със СОТ2. От представените по 

преписката доказателства, че установено, че тези действия на К. са били вследствие на Писмо 

рег. №2263/02.10.2019г. на Областно звено „Охрана“ – *** и реализиране на съответната 

организация. 

Комисията за защита от дискриминация е административен орган, който действа в рамките 

на правомощията си, установени от Закона за защита от дискриминация. Компетентността на 

административния орган е нормативно признатата способност на даден орган да издаде 

определен акт. Компетентността на Комисията за защита от дискриминация е уредена в 

разпоредбата на чл.47 от Закона за защита от дискриминация, където са регламентирани 

правомощията, с които разполага в качеството ѝ на специализиран държавен орган, осигуряващ 

предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и равенство на възможностите. 

Поради ограничения обхват на правомощията на КЗД, органът е длъжен винаги да съблюдава 

дали предмета на спора попада в рамките на възможностите на решаващия орган да постанови 

валидно решение. Съставът счита за необходимо да подчертае, че следва да се има предвид, че не 

всеки възникнал конфликт или проблем в процеса на работата и вследствие на това обострянето 

на взаимоотношенията между ръководител и подчинен, размяната на реплики и в някои случаи 

налагането на наказания трябва непременно да се счита за проява на дискриминация, а само тези 

случаи, при които нежеланото поведение спрямо дискриминираното лице е провокирано от 

някой от признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. Съставът следва да уточни, че не е достатъчно да 

се установи по-малко благоприятно третиране или поставяне в неблагоприятно положение, а е 

необходимо да се, че това третиране е извършено съзнателно по някой от защитените съгласно 

чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци, както и наличието на причинно-следствена връзка между 

неблагоприятното отношение и причината за него, като във всички случаи следва да се изразява 

в някой признак по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. – в конкретния казус това са „убеждение“ и „лично 

положение“. От даденото становище3 от трета неучастваща в производството страна – 

Администрацията на главния прокурор на Република България, също се потвърждава извода на 

заседаващия състав, че конкретния казус не представлява дискриминация по смисъла на 

антидискриминационното законодателство, а представлява трудово-правен спор. Следва да се 

                                                 
2 Виж: Писмо рег. №2263/02.10.2019г. /приложено по преписката/ 
3 Виж: становище с вх. №20-00-38/11.09.2020г. 
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уточни, че контрол по спазване на трудовото законодателство се осъществява от компетентния 

орган Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Съставът категорично счита, че 

доколкото не се установяват конкретни факти и обстоятелства, от които да бъде обосновано 

предположение, че поради личното положение и/или убеждението на жалбоподателката М.М. е 

създадена враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда на работното 

място, то не може да се направи обоснован извод, че е налице дискриминация спрямо 

жалбоподателката.  

Съставът след като се запозна с всички доказателства по преписката установи, че 

конкретния случай представлява трудово-правен спор между страните. В хода на 

производството, не се доказа, че спрямо жалбоподателката е извършен тормоз на работното 

място. Съгласно §1, т.1 от ЗЗДискр. „тормоз“ е всяко нежелано поведение на основата на 

признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 

резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, 

унизителна, обидна или застрашителна среда. Не бе установено, че спрямо жалбоподателката са 

нарушени разпоредбите на чл.13, чл.14 и чл.21 от Закона за защита от дискриминация, поради 

което жалбата на М.М. следва да бъде оставена без уважение. 

 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.64, чл.65 и чл.66 от Закона за защита от 

дискриминация, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

І. УСТАНОВЯВА, че с действията си ответната страна ***, представлявана от 

административния ръководител Г.К., не е осъществила тормоз на работното място по смисъла на 

§1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. по защитените съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци „убеждение“ и 

„лично положение“ спрямо жалбоподателката М.Б.М.. 

 

 

ІІ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. №44-00-91/13.01.2020г., подадена от М.Б.М..  

 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.           

                                                                      

  

 

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

     Баки Хюсеинов                                                                                                    

 

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

Златина Дукова 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:………………………………….…  

Наско Атанасов 
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......................................................... 

Сабрие Сапунджиева 

 

 

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

София Йовчева  

 


