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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

-  Петчленен разширен заседателен състав на КЗД,  в състав: 

                  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В.С. 

                     ЧЛЕНОВЕ:  С.Й. 

                 П.К. 

                 О.К. 

        Н.А. 

                             

в открито заседание разгледа докладваната от С.Й. преписка № 844 по описа на Комисията за 

2019г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по реда на Раздел I от Глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация. 

Производството по преписка №844/2019г. е образувано с разпореждане 

№1661/17.10.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация по жалба 

вх.№44-00-3236/15.10.2019г. по описа на КЗД, подадена от И.Д.Д. от с. Г., община Б., обл. П. 

срещу С.К. – директор на СУ „***“ – гр. Б.. 

 Предвид оплакванията за евентуална дискриминация по признак „лично положение“, 

„обществено положение“ и „образование“, преписка №844/2019г. е разпределена за 

разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав. 

  Жалбата отговаря на изискванията на чл.51 от Закона за защита от дискриминация и 

съставлява годно правно основание за образуване на производство. Не са налице отрицателни 

процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на жалбата и произнасяне на 

Комисията за защита от дискриминация по съществото й.  

На проведеното открито заседание по преписката, по искане на жалбоподателката И.Д. 

съставът е решил и деконституирал втората ответна страна - Регионално управление на 

образованието – П., представлявано от В.К. – началник, със служебен адрес: гр. П. ***. 

І. Надлежни страни по преписката са:  

1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ: 

И.Д.Д., с адрес: с. Г., ***. 

2. ОТВЕТНА СТРАНА: 

С.К. – директор на СУ „***“ – гр. Б., със служебен адрес: гр. Б., ***, чрез адв. А.А. и адв. С.С., 

адв. Дружество „***“, със служебен адрес: гр.С. ***. 

         ІI. Оплаквания в инициативния документ.  

В инициативният документ с вх.№44-00-3236/15.10.2019г. И.Д. сочи, че за учебната 

2019/2020г. е публикуван обява на сайта на РУО П. от директора на СУ „***“ – гр.Б. за 

свободно място за учител ЦОУД прогимназиален етап по чл.68, ал.З от КТ, с краен срок за 

прием на документи 03.09.2019г.  Изискуемия пакет документи, както и във връзка с т.16 „До 
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участие в събеседване не се допускат....в едногодишен срок преди подаване на документите 

за конкурса...." от Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на 

човешките ресурси и квалификация на кадрите, утвърдена със заповед № 1884 от 20.03.2019г. 

Д. сочи, че директора е обявил конкурс, тя приложила декларация по чл.17, ал.2 т.1 от 

НПКДС, свидетелство за съдимост и медицинско свидтелство, които представила в 

деловодната кореспонденция на училището с вх. № 317/30.08.2019г. В заявлението помолила 

да получи мотивите на комисията в случай на отказ. Тъй като писмено не получила становище 

на комисията, назначена за подбор на документи на кандидатите за конкурса /чл.93, ал.2 от 

КТ/, за нея било неясно какви са съображенията на комисията, поради които не е допусната до 

конкурса за устно събеседване, и позовавайки се на горецитирания член от КТ на 09.09.2019г. 

изпратила писмо - искане до директора на училището. В отговора си директорката уведомява, 

че на основание т.11 от Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на 

човешките ресурси и квалификация на кадрите, утвърдена със заповед № 1881/04.09.2019г., 

комисията не я допуска до събеседване. Д. отбелязва, че утвърдените от 04.09.2019г. нови 

Вътрешни правила са ден след изтичане на определения срок за подаване на документите на 

03.09.2019г. от кандидатите и комисията, назначена за подбор работи по тях. И  че т.16 от 

утвърдените със заповед № 1884 от 20.03.2019г. правила е вече т.11 от утвърдени със заповед 

№ 1881/04.09.2019г. нови вътрешни правила, в които директорката е премахнала допустимото 

условие: „в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса", липсата на което, 

според Д., било достатъчно условие да не бъде допусната до събеседване. Счита, че така е 

поставена в по-неблагоприятно третиране спрямо другите кандидати по признаци, свързани 

със социалния статус - лично и обществено положение, и признак образование, от страна на 

директора. 

Жалбоподателката заявява, че в тези нови правила не е разписано, че отменят старите, 

от кога влизат в сила, и изрично не е разписано точно какъв срок на ретроактивно действие 

назад във времето имат, на което основание законово комисията следвало да работи по тях. 

С писмо до директора, изпратено по електронната поща от дата 12.09.2019г. помолила 

да получи информация за процедурата за допускане до конкурса, но към 20.09.2019г. не й бил 

изпратен входящ номер на писмото, както и отговор. Мълчалив отказ за входящ номер 

получила и по писмо от дата 19.09.2019г.  

Д. излага множество твърдения и аргументи за нарушение на различни нормативни 

разпоредби „....за установена системност в упражняване на дискриминация, и то умишлено и 

тенденциозно, от директорката спрямо мен по лично и обществено положение и 

образование.....“ /цитат/.  

Моли Комисията да образува производство и да постанови налице ли е дискриминация 

по признаците лично положение, обществено положение и образование, да преустанови 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложи 

предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки. 

Моли Комисията да задължи директора на училището С.К. да представи конкурсната 

документация по повод проведения конкурс за обявено работно място учител в ЦОУД 

прогимназиален етап, в това число и Протокол на комисията по избор и допускане, 

включително и копие от личното трудово досие на учителя, спечелил конкурса, от което щяло 

да се установи степента на завършено образование, професионална квалификация, трудов 

стаж и др., които притежава, за да бъде съпоставен с нейните документи, удостоверяващи 

квалификация и опит. 

Прилага: Копия на документи - Приложения - 22броя. 

ІІІ. Становища и постъпила информация (чл. 56, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.). 

1. Получено е становище с вх. №19-00-10/23.01.2020г. от С.К. – директор на СУ „***“ 

– гр. Б., чрез адв. А.А. и адв. С.С., в което посочват, че жалбата е недопустима, а по същество - 

неоснователна и молят същата да бъде оставена без уважение.  

Заявяват, че между същите страни има висящо производство пред КЗД - преписка № 

101/2019 г. със сходен предмет - жалба от Д., че не е допусната до участие в обявен конкурс за 

заемане на свободни работни места в СУ „***" като оплакванията на жалбоподателката, така и 
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защитата на ответната страна, се базират на едни и същи аргументи, макар и да става дума за 

различни конкурси.  

Отделно от горното, намират жалбата за недопустима и поради липса на яснота 

относно признаците, по които жалбоподателката твърди да е проявена дискриминация, не 

ставало ясно защо жалбоподателката счита, че спрямо нея е осъществена дискриминация по 

тези признаци и по-точно какво влага в тях, нито е направено сравнение с други лица, 

носители на същите или сходни белези, в сравнение с които жалбоподателката е третирана по-

неблагоприятно.  

Посочва, че конкурсът е обявен на Интернет-страницата на РУО - П..  Д. е подала 

документи, но не е допусната до фазата на устно събеседване. На писменото й запитване за 

причините е получила отговор, че съгласно Вътрешните правила за дейността и организацията 

на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите на Средно училище „***", 

раздел I, т. 11: „до участие в събеседването не се допускат кандидати, на които е налагано 

дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 КТ и трудовото им правоотношение да 

не е прекратено на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, 

освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред“. Посочват, че Д. не 

била допусната до събеседване не поради дискриминационно отношение, а защото не отговаря 

на поставените изисквания.  

Молят КЗД да приеме, че недопускането до събеседване на Д. поради наличие на 

наложено най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение при същия работодател, в 

период няколко месеца преди обявяването на конкурса - е достатъчно основание да бъдат 

предпочетени кандидатите без такава история при работодателя. В резултат на проведения 

конкурс вакантната позиция била заета от кандидат, отговарящ на всички условия за заемане 

на длъжността. Също молят КЗД да съобрази характера на нарушенията, заради което е 

наложено наказанието на Д.. Дисциплинарнонаказващият орган е взел решение да наложи на 

Д. наказанието „дисциплинарно уволнение" и да прекрати трудовото й правоотношение на 

основание чл. 330, ал.2, т. 6 КТ. Уточнява, че две съдебни инстанции - Районен съд-П. и 

Окръжен съд-П. потвърдили законността на уволнението. Д. е подала касационна жалба, като 

към настоящият момент спорът бил висящ пред ВКС.  

С оглед гореизложеното молят Комисията да се произнесе с решение, с което отхвърля 

изцяло жалбата на И.Д. като недопустима, а в случай, че бъде разгледана по същество - като 

неоснователна и недоказана. Прилагат писмени доказателства: документи от дисциплинарната 

преписка, както и решението на Окръжен съд – П.. Молят да бъдат допуснати двама 

свидетели, които да изложат факти и обстоятелства във връзка с доводите в становището. 

2. Получено е становище с вх. №15-01-3/29.01.2020г. от Регионално управление на 

образованието – П., представлявано от В.К. – началник, в което посочва следното: 

До 09.05.2018г. жалбоподателката И.Д. изпълнявала длъжността „директор" на СУ 

„***" - гр. Б.. На тази дата с писмена заповед №РД 06-173/09.05.2018 г. К. наложила на Д. най-

тежкото дисциплинарно наказание по реда на Кодекса на труда - уволнение, като й било 

прекратено трудовото правоотношение за заеманата от нея длъжност на основание чл.330, 

ал.2, т.6 от КТ, считано от датата на връчване на заповедта - 9 май 2018 г. Наказанието било 

наложено поради допуснати нарушения, свързани с незаконосъобразно разходване на 

финасови средства от бюджета на училището. Нарушенията били установени в хода на 

извършена финансова инспекция в училището в края на 2017 г. от финансов инспектор от 

АДФИ към Министъра на ***.  

Уточнява, че в законоустановения срок Д. обжалвала пред съответния компетентен съд 

наложеното й дисциплинарно наказание. До настоящия момент се били произнесли с решения 

две от трите възможни инстанции, като и двете са постановили решения, с които 

потвърждават наложеното дисциплинарно наказание като напълно законосъобразно. В 

момента се чакало ВКС да се произнесе. 

Що се отнася до кандидатстването на Д. за педагогически специалист в същото 

училище в края на м. август 2018 година, същата била подала жалба по този повод в РУО - П. 

с вх. № РД 20- 6/26.02.2019 г. По така подадената жалба била извършена проверка на място в 

училището от служители на РУО - П., като резултатите били отразени в констативен протокол 
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№КМД 03-66/14.03.2019 г., а на жалбоподателката бил изготвен и изпратен официален писмен 

отговор с изх. № РД 22-328/18.03.2019 г. В хода на проверката не били констатирани 

неправомерни действия от страна на настоящето ръководство на училището по отношение на 

Д. в качеството й на кандидатстващ за работа отново в същото училище, от което била 

уволнена като директор.  

Уточнява, че след дисциплинарното уволнение до момента, Д. неколкократно 

кандидатства за работа в същото училище за различни длъжности от състава на 

педагогическия персонал. Уточнява, че тези длъжности се заемат въз основа на сключване на 

трудов договор, а не след провеждане на конкурс и че е неоснователно твардението на Д. за 

провеждане на конкурс. Счита, че по отношение на Д. и нейното кандидатстване за заемане на 

длъжност на педагогически специалист в СУ „***" - гр. Б. не е проявено дискриминационно 

отношение от страна на настоящето ръководство на училището. 

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

предоставена възможност на страните да се запознаят със събраните материали по преписката, 

както и да посочат други доказателства, каквито намират за нужни. 

    По преписката е проведено едно открито заседание на 10.06.2020г. Жалбоподателката, 

редовно призована, се явява лично. Ответната страна С.К. – директор на СУ „***“ – гр. Б., 

редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.А.А. и адв. С.С., с пълномощно по 

преписката. В рамките на проведеното открито заседание съставът е счел, че преписката е 

изяснена от фактическа и правна страна и я е обявил за решаване. Даден е 10-дневен срок на 

страните за писмени бележки.  

    Постъпили са писмени бележки с вх. №44-00-1778/22.06.2020г. от жалбоподателката с 

изложени аргументи в подкрепа на твърденията си в жалбата.    

    Въз основа на приложените към преписката писмени доказателства и обясненията на 

страните, представляващи доказателствено средство, както и проведените открити заседания 

по реда на чл.61 до чл.63 от ЗЗДискр., Петчленен разширен заседателен състав прие за 

установено следното: 

   Установено е, че жалбоподателката И.Д. e изпълнявала длъжността „директор" на СУ 

„***" - гр. Б. до 09.05.2018г., когато с писмена заповед №РД 06-173 от 09.05.2018г. на В.К. – 

Началник на РУО П., й било наложено наказание „уволнение“, на основание чл.330, ал.2, т.6 

от КТ.  

   Не се спори между страните и, че за учебната 2019/2020г. е публикувана обява на сайта 

на  РУО П. от директора на СУ „***“ – гр.Б. за свободно място за учител ЦОУД 

прогимназиален етап по чл.68, ал.3 от КТ, с краен срок за прием на документи - 03.09.2019г. 

Обявата е публикувана на интернет-страницата на РУО - П..  И.Д. е подала документи, но не е 

допусната до фазата на устно събеседване. Посочва, че на писменото й запитване за 

причините, е получила отговор, че съгласно Вътрешните правила за дейността и 

организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите на Средно 

училище „***", утвърдени със заповед №1881/04.09.2019 г. на директора на Гимназията, 

раздел I, т. 11: „до участие в събеседването не се допускат кандидати, на които е налагано 

дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 КТ и трудовото им правоотношение да 

не е прекратено на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, 

освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред“. 

Основното оплакване на Д. е, че утвърдените от 04.09.2019г. нови Вътрешни правила са 

издадени ден след изтичане на определения срок за подаване на документите - 03.09.2019г. от 

кандидатите, и комисията, назначена за подбор, e работила по тях. Според Д., изискването на 

посочения раздел I, т.11, било достатъчно да не бъде допусната до събеседване и счита, че 

така е поставена в по-неблагоприятно третиране спрямо другите кандидати по признаци 

„лично и обществено положение“ и „образование“, от страна на директора. 

Оплакванията на Д. са насочени срещу С.К. – директор на СУ „***“ – гр. Б., като с 

подадената жалба са наведени твърдения за извършена от страна на ответника дискриминация 

на основата на защитните признаци „лично положение“, „обществено положение“ и 

„образование“.  
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За да е налице проява на дискриминация по смисъла на ЗЗДискр., е необходимо да са 

осъществени всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна 

норма, както от обективна, така и от субективна страна.  

За да бъде квалифицирано дадено деяние като дискриминационно трябва да има за 

резултат нарушаване на принципа на равенство и да е обусловено от защитен признак по 

смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. И в двете хипотези за пряка или непряка дискриминация 

съгласно нормата на чл.4, ал.2 и ал.3 от ЗЗДискр. законодателят е определил, че следва да е 

налице „неблагоприятно третиране” на обекта на дискриминация. „Неблагоприятно 

третиране” по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗЗДискр. е всеки  акт, действие или бездействие, 

което пряко или  непряко засяга права или законни интереси на индивида. Доказването на 

дискриминация изисква първо, да се установи факта на неравно третиране, на сравнимост на 

ситуацията, на защитения признак, както и на различието по този признак със сравняваните 

лица и второ, да се докажат факти, от които може да се направи обосновано предположение за 

възможно осъществяване на неравно третиране поради защитен признак, т.е. за причинната 

връзка между спорното третиране и защитения признак.  

  В този смисъл не е достатъчно да се установи по-неблагоприятно третиране на 

определени лица в конкретен случай, а е необходимо да се докаже още, че това третиране е 

извършено по някой от признаците, очертани в чл.4 от ЗЗДискр.  

 На следващо място, за да се приеме, че от страна на ответната страна е осъществена 

дискриминация е необходимо да се установи, че жалбоподателката е третирана по–

неблагоприятно на основание някой от признаците, посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр., отколкото е третирано, било е третирано или би било третирано друго лице при 

сравними сходни обстоятелства.  

Предвид това, че основното оплакване на Д. е, че утвърдените от 04.09.2019г. Вътрешни 

правила са издадени ден след изтичане на определения срок за подаване на документи от 

кандидатите за обявеното свободно място в СУ „***“ – гр. Б. - 03.09.2019г., и че, според Д., 

изискването на посочения раздел I, т.11, било достатъчно да не бъде допусната до устно 

събеседване, следва да бъде отбелязано: 

Точка 16 от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на 

човешките ресурси и квалификация на кадрите, утвърдена със заповед № 1146 от 20.03.2019г., 

утвърдени от директора на Гимназията С.К. и отменят правилата, утвърдени със заповед 

№1848/27.08.2018 г.: „До участие в събеседване не се допускат кандидати, на които е 

налагано наказание „уволнение“ по чл.188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не 

е прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ, 

в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е 

отменено като незаконно по надлежния ред".  

Точка 11 от т.нар. от жалбоподателката „нови“ Вътрешни правила за дейността и 

организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите, утвърдена 

със заповед № 1881 от 04.09.2019г., утвърдени от директора на Гимназията С.К.: „До участие 

в събеседването не се допускат кандидати, на които е налагано наказание „уволнение“ по 

чл.188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл.330, 

ал.2, т.6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ, освен ако уволнението не е отменено 

като незаконно".  

Важно да се отбележи фактът, относно наложеното на Д. дисциплинарно наказание 

„уволнение“ със Заповед №ЗД 06-173/09.05.2018 г. на В.К. – началник на РУО – П., че 

жалбоподателката е имала възможност да защити своите интереси относно наложеното 

дисциплинарно наказание „уволнение“ и е упражнила това свое право като е обжалвала 

Заповед №ЗД 06-173/09.05.2018 г. Районен съд – П. с решение №1153/03.10.2018г. е отхвърлил 

предявените от Д. против СУ „***“ – гр. Б., искове за отмяна на заповедта като 

незаконосъобразна, а впоследствие Окръжен съд – П. е потвърдил решението на Районен съд – 

П.. Чака се решение на Върховен касационен съд на РБ. 

Съставът счита, че в случая Комисията за защита от дискриминация няма правомощия да 

прави преценка по целесъобразност относно това дали ръководният орган е взел възможно 

най-правилно решение във връзка с налагането на наказание на Д., както и не може да се 

apis://Base=NARH&DocCode=40307&ToPar=Art4_Al1&Type=201/
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произнася по обосноваността и законосъобразността на актове на орган на съдебната власт, а в 

случая може само да изследва има ли неравно третиране на жалбоподателката във връзка с 

налагане на дисциплинарното наказание предвид нормата на чл.20 от ЗЗДискр., но такива 

оплаквания не са изложени от жалбоподателката, нито са посочени лица за сравнение и 

съставът няма основание да  разглежда.  

В случая, дори и да приемем хипотезата, че документите на Д. са разглеждани на базата на 

т. 16 от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките 

ресурси и квалификация на кадрите, утвърдена със заповед № 1146 от 20.03.2019г., утвърдени 

от директора на Гимназията: „До участие в събеседване не се допускат кандидати, на които е 

налагано наказание „уволнение“......в едногодишен срок преди подаване на документите за 

конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред", факт е, че 

спорът между страните е предмет на трудово-правен спор, който още не е приключил с 

окончателно съдебно решение.  

Законът за защита от дискриминация е специален закон, уреждащ защитата от 

дискриминация и предотвратяване на дискриминацията във всичките й форми. Целта е  да се 

осигури на всяко лице равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите 

на участие в обществения живот, както и ефективна защита срещу дискриминация. Като 

дискриминационна проява може да бъде квалифицирана само тази, при която нежеланото 

поведение е провокирано от характеристиката на дискриминираното лице от категорията на 

чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. В параграф 1 от ДР на ЗЗДискр. е синтезирано определението 

„неблагоприятно третиране“, а именно: всеки акт, действие или бездействие, което пряко 

или непряко засяга права или законни интереси“.  

Относно посочените от жалбоподателката признаци „лично положение“ и „обществено 

положение“, настоящият състав следва да отбележи, че като признаци сами по себе си 

предполагат наличие на конкретен, обективен различен, определящ, значим и 

индивидуализиращ лицето белег, именно въз основа на които, то е поставено в по-

неблагоприятно, неравностойно положение в сравнение с друго лице, което се намира в 

сходно на него положение, но не притежава този белег. Следва да се отбележи, че освен 

твърденията на жалбоподателката, доказателства в подкрепа на тези оплаквания не са 

установени. 

Не са подкрепени с доказателства твърденията на И.Д., че спрямо нея е осъществено 

неравно третиране. Настоящият състав приема за установено, че у жалбоподателката 

действително се е създало такова субективно впечатление. Така са формулирани и 

твърденията в жалбата. Това субективно усещане обаче, дори да е доказано по безспорен и 

категоричен начин, не е доказателство за извършена дискриминация. Изложените факти и 

доказателства не обосновават извод, че ответната страна е осъществила нежелано поведение 

спрямо жалбоподателката. По преписката няма данни жалбоподателката да е била поставена в 

по-неблагоприятно положение във връзка с личното или общественото й положение и 

образованието й от страна на ответната страна. 

В разпоредбата на чл.9 от Закона за защита от дискриминация, е транспонирана 

Директива 2000/43 на ЕС относно тежестта на доказване в производството за защита от 

дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже 

факти, че е налице неравно третиране, ответната страна трябва да докаже, че правото на равно 

третиране не е нарушено. Обратното доказване на ответната страна трябва да е пълно, като 

обхваща всички факти, на които жалбоподателката се основава, и установи други факти, 

опровергаващи съществуването на фактите, твърдяни от жалбоподателката. Настоящият 

състав счита, във връзка с оплакванията в инициативния документ, както и в събраните в хода 

на проучването доказателства никъде не е налице индиция за наличието на prima facie 

дискриминация. 

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. Съставът не установява в действията на директора на Гимназията С.К., да 
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има изразено лично отношение чрез действия или бездействия, които да могат да се определят 

като израз на осъществено по-неблагоприятно неравно третиране спрямо жалбоподателката. 

Поради това е на мнението, че твърденията на жалбопадателката не се доказват и следва да се 

остави жалбата без уважение. 

За да се констатира наличие на дискриминация, е необходимо конкретно да бъде 

посочено лице-сравнител, поставено в по-благоприятни условия от жалбоподателката на 

базата на признаците „лично положение“, „обществено положение“ и „образование“. 

Сравнението е необходим елемент, следва задължително да се извърши сравнение с друго 

лице при сравними сходни обстоятелства. В случая лицата за сравнение са другите кандидати, 

участвали за обявената свободна позиция в СУ „***“ – гр. Б., но съставът счита, че за тях са 

били в сила същите Вътрешни правила, както и за жалбоподателката. Освен това, в случая 

няма отказ на ответната страна от приемане на документите на Д. във връзка с 

кандидатстването й за свободната позиция, а има недопускане до следващ етап – устно 

събеседване, предвид разпоредбата на Вътрешните правила на Гимназията.  

Предвид изложеното не може да се приеме, че органът по назначаване е проявил 

дискриминация по отношение на Д. и я е третирал по-неблагоприятно в сравнение с другите 

кандидати във връзка с кандидатстване за свободно работно място в СУ „***“ – гр. Б.. 

Анализът на приложимите към установената фактическа обстановка материално правни 

разпоредби води до извод, че в конкретният случай отсъстват предпоставките за 

квалифициране на действията на ответната страна като дискриминация на основата на 

признаците „лично положение“, „обществено положение” и „образование“ във връзка с 

твърденията й в инициативния документ и допълненията към него. Настоящият състав намира, 

че събраните в производство по преписката доказателства не сочат за осъществена по 

отношение на жалбоподателката дискриминация по посочените признаци от страна на 

ответната страна, при което следва жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна 

и недоказана. 

В хода на производството пред КЗД не се събраха доказателства за извършването на 

действия, бездействия или демонстриране по друг начин от страна на ответната страна на 

поведение, което може да се квалифицира като проявена дискриминация срещу 

жалбоподателката по някой от защитените в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр.  

Що се касае до необсъдените в настоящото решение материали по преписката, съставът 

счита, че същите са неотносими към производството пред КЗД и като такива не следва да 

бъдат предмет на анализ и обсъждане при постановяване на настоящото решение. 

Воден от горното и на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр., Петчленен разширен 

заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация  

 

Р Е Ш И :  
 
I. УСТАНОВЯВА, че ответната страна С.К. – директор на СУ „***“ – гр. Б., със 

служебен адрес: гр. Б., ***, чрез адв. А.А. и адв. С.С., адв. Дружество „***“, със служебен 

адрес: гр.С. ***, не е осъществила дискриминация по признаци „лично положение“, 

„обществено положение“ и „образование“ по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. във вр. с чл.4, 

ал.1 от ЗЗДискр., във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗЗДискр., по отношение на жалбоподателката 

И.Д.Д., с адрес: с. Г., ***. 

 

II. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№44-00-3236/15.10.2019г. по описа на КЗД, 

подадена от И.Д.Д., с адрес: с. Г., ***. 

 

Настоящото решение да се изпрати на конституираните по преписката страни. 

 

Решение подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от момента на 

съобщаването му на страните, чрез КЗД, по реда на АПК. 
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         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................... 

                     В.С. 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: .................................... 

                                С.Й. 

 

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

                                                                                                           П.К. 

 

          ……………………….. 

          О.К. 

 

                    ………………………..    

          Н.А.   


