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                    РЕШЕНИЕ 

                     № 203  

      гр. София, 11.02. 2021 г. 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен заседателен 

състав, определен с Разпореждане № 778/ 06.08.2098г. на Председателя на КЗД, състоящ се от 

следните членове на Комисията: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златина Дукова 

ЧЛЕНОВЕ:        Петър Кичашки1 

                                                                                                                Баки Хюсеинов 

                                                                                                                София Йовчева2 

                                                                                                                Орлин Колев 

 

  

след като изслуша докладваната от Петър Кичашки преписка № 291 по описа на 
Комисията за 2019г., приета за изяснена от фактическа и правна страна, за да се произнесе 
съобрази: 

Производството по преписка № 291/2019 г. е образувано с разпореждане № 

778/06.08.2019г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с вх. 

№ 16-20-906/31.075.2019г., подадена от  „С.“ ЕООД, представлявано от М. Н. С., управител срещу 

Министерство на икономиката, Главна дирекция „Е.“.   

   Предвид оплакванията за по-неблагоприятно третиране по признаци „пол“ и „възраст“ 

по чл.4, ал.1 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен 

разширен заседателен състав. 

  Жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 от ЗЗДискр. и съставлява годно основание 

за образуване на производство.  

  По преписката са конституирани: 

    ЖАЛБОПОДАТЕЛ : 

    „С.“ ЕООД, представлявано от М. Н. С., управител. 

 ОТВЕТНА СТРАНА : 

 Главна дирекция „Е.“ при министерство на икономиката, чрез главния директор на 

дирекцията.              

 Според оплакванията в жалбата може да се направи предположение, че фактическия състав 

на евентуалното нарушение се състои в следното: 

   В инициативния документ жалбоподателят съобщава, че като управител на „С.“ ЕООД 

представлява собствената си фирма. От името на представляваното от него дружество 

                                                 
1 На основание Заповед № 12-11-4499/01.12.2020г. на Председателя на КЗД, Петър Кичашки замества Ана 

Джумалиева като докладчик в настоящото заседание. 
2 На основание Заповед № 12-11-4504/01.12.2020г. на Председателя на КЗД, София Йовчева замества Владимира 

Стоименова като член на състава в настоящото заседание. 
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кандидатствал с проектно предложение за предоставвяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020  с възложител министерство 

на икономиката. Проектното му предложение с рег. № * било оценено по точки и получило 59.5 

точки. 

Въз основа на направено изрично искане съгласно писмо от 23.05.2019г. до 

Министерството, изискал да му бъде предоставена подробна информация за направена оценка на 

проектното му предложние с разбивка по точки. 

Същата му била предоставена с писмо изх.№*  като в Раздел Трети „Приоритизация на 

проекти“ е заложено дискриминационно условие, тъй като съгласно т.1 „приоритизация на проекти 

на  жени предприемачи“ носи 3 точки, а в случай, че кандидатът е мъж, точките са нула. 

Освен това в т.2 „приоритизация на проекти на лица до 29 години ненаваршени или лица 

между 50 и 64 години навършени, също носи 3 точки. Счита, че в настоящия случай е налице 

дискриминация по признак „пол“ и „възраст“ с  поставянето му в по-неблагоприятно третиране при 

упражняване на регламентираното му право на участие в горепосочения проект. 

Счита още, че бъзспорно е нарушено равенството в третирането на половете, както и това 

по възраст, тъй като е даден превес на лицата до 29 години и тези между 50 и 69 години, а така се 

накърнява правото за участие в обществения живот. Изразява мнение, че е налице пряка 

дискриминация по пол и възраст, поради това и по двата критерия проектното му предложение е 

получило 0 точки, а така е третиран по-неблагоприятно от другите кандидати при сравними сходни 

обстоятелства. 
  Предвид гореизложеното, моли  КЗД да се  произнесе съобразно  правомощията си. 

  Приложени са доказателства. 

  Извършено е проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр., като са изискани 

становища, информация и доказателства от ответната страна.             
 С вх.№ 16-19-220/08.10.2019г. Главният директор на ГД „Е.“ представя писмено 

становище в дадения срок по подадената жалба, в което се сочи следното: 

1. Процедура на подбор на проекти * „Насърчаване на предприемачеството" е обявена в 

рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), на която 

Главна дирекция „Е." в Министерството на икономиката е Управляващ орган. ОПИК е основният 

програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на 

иновациите, капацитета за растеж на малките и средните предприятия (МСП), енергийната и 

ресурсна ефективност. Съгласно посоченото в текста на ОПИК по приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", инвестиционен приоритет 2.1. ,Достъп до 

финансиране в подкрепа на предприемачеството" е предвидена подкрепа за насърчаване на 

предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия. В допълнение, в 

инвестиционен приоритет 2.1. е заложено и следното: „Насърчаването на предприемаческите идеи в 

области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП се 

предвижда като неразделна част от предприемачеството като инвестиционен приоритет на 

стратегията на ОПИК, финансиран с безвъзмездна финансова помощ. Предвид особената значимост 

за ЕС на определени специфични области, свързани с европейските и регионални 

предизвикателства, подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и 

културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване 

на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. Предвижда 

се и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени- предприемачи, стартиращи предприемачи - 

лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес". 

Всички процедури за подбор на проекти, които се обявяват по ОПИК, следва да са в 

съответствие със заложеното в нея и да подпомагат нейното изпълнение. 

Основна цел на процедура на подбор на проекти № * „Насърчаване на 

предприемачеството" е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на 

НСНМСП и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални 

предизвикателства. Допълнително, в Условията за кандидатстване на процедурата изрично е 

посочено, че „приоритет ще бъде даден на: 

 -проекти на жени предприемачи; 
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-проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. 

(ненавършени); 

-проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на 

територията на област В., В., М., Л., П., С., Т., Р., Ш., П., С., С., К., К., Б.; 

-проекти, които се изпълняват в една от тематичните области на ИСИС. „Съгласно 

заложеното в Критериите и методология за оценка на проектните предложения по процедурата 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване), посоченото приоритизиране се изразява в 

присъждане на допълнителен брой точки на проектите в рамките на раздел III „Приоритизиране на 

проекти" като по отношение на критерия „проекти на жени предприемачи" и на критерия „проекти 

на лица до 29 г. и лица над 50 г." приоритизирането е 3 точки за всеки един от тях. 

Видно от посоченото, както целта на процедурата, така и зададеното приоритизиране по 

нея, са в съответствие със заложеното в текста на Оперативната програма и по-специално на 

приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 

2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството". 

Допълнително следва да се обърне внимание, че в случай, че кандидат не отговаря на един 

или повече от критериите за приоритизиране, това не възпрепятства възможността му да 

кандидатства или да бъде финансиран, а единствено би довело до получаване на по-малък брой 

точки на етап „Техническа и финансова оценка". 

Следва да се отбележи, че фокусирането на подкрепата по процедурите за подбор на 

проекти и приоритизирането на отделни критерии за оценка е механизъм, чрез който 

Управляващият орган се опитва да разпредели ограничените ресурси по програмата (и в частност 

по инвестиционен приоритет 2.1.) по максимално ефективен и ефикасен начин, отговаряйки на 

актуални нужди, проблеми и предизвикателства. 

Ниската предприемаческа активност сред жените, както и трудностите, свързани с 

осигуряване на заетост на младежите и лицата в предпенсионна възраст, са актуални 

предизвикателства, очертани както на европейско, така и на национално ниво. С процедура № * 

„Насърчаване на предприемачеството“ Управляващият орган на ОПИК се опитва да отговори на 

тези предизвикателства като дава приоритет на представители на тези уязвими групи, без 

посоченото да възпрепятства по-активните и по-широко представените групи на пазара на труда, 

които отговарят на общите критерии за допустимост по процедурата да участват в нея. 

Друг проблем, който е адресиран чрез критериите за приоритизиране е този, свързан с 

регионалните различия и нуждата от по-целенасочена подкрепа за определени области в страната, 

които изостават в икономическото си развитие спрямо други такива. Критерият „Регионална 

приоритизация на проекти" дава допълнителен брой точки на кандидати, които са регистрирани 

(имат седалище) на територията на определени области, които не се представят задоволително по 

определени икономически показатели (на база данни от НСИ за показатели по коефициент на 

икономическа активност, коефициент на безработица, БВП на човек от населението и други 

коефициенти, които са определящи за икономическото развитие), при условие, че всички заложени 

разходи в бюджета на проекта се реализират на територията на тези области. 

Приоритет се дава и на проекти, които попадат в тематичните области на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация като част от целенасочената политика на държавата за 

фокусиране на интервенциите в области с висок потенциал за развитие и в които страната ни има 

конкурентни предимства. 

В тази връзка следва да се обърне внимание, че действително проектното предложение на 

„С." ЕООД не е получило точки по критериите за приоритизиране, отнасящи се до „проекти на 

жени предприемачи" (3 т.) и „проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г." (3 т.), но същевременно е 

било оценено с максималния брой точки по критерия „Регионална приоритизация на проекти"(5 т.), 

както и по критерия „Съответствие с ИСИС" (2 т.), които също са част от критериите за 

приоритизиране, включени в раздел III „Приоритизиране на проекти" от Критериите и методология 

за оценка на проектните предложения. 

Обръща се внимание също, че Критериите и методологията за подбор на операции, въз 

основа на които е изготвена документацията за кандидатстване по процедура * „Насърчаване на 

предприемачеството", са одобрени от членовете на Комитета за наблюдение по ОПИК, като в 

Комитета за наблюдение участват представители на неправителствени организации със сфера на 
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общественополезна дейност „Равенство между мъжете и жените, недискриминация и равни 

възможности", представители на дирекция „Икономическа и социална политика" към Министерски 

съвет, работодателски организации, както и други представители на социално-икономическите 

партньори. 

2. Условията за кандидатстване по процедура № * „Насърчаване на предприемачеството" 

представляват общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който акт, на основание чл. 27, 

ал. 1 от същия закон, може да бъде оспорен пред съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

Управляващият орган не разполага с информация „С." ЕООД да се е възползвал от тази 

правна възможност. 

Същевременно, при кандидатстването по процедурата „С." ЕООД е подписал и представил 

към проектното си предложение Декларация по образец (Приложение Б към Условията за 

кандидатстване). В точка 1 от Декларацията кандидатът декларира, че е запознат с Условията за 

кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура № *„Насърчаване 

на предприемачеството" и е съгласен със задълженията, които произтичат от участието му по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тази декларация се попълва 

задължително от всеки кандидат в процедурата, за да разполага Управляващият орган с разумна 

увереност, че кандидатите са наясно с параметрите на ангажиментите, свързани с кандидатстването 

за финансиране и евентуалното предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

3. В резултат от извършената техническа и финансова оценка по първи краен срок за 

кандидатстване по процедура за подбор на проекти № * „Насърчаване на предприемачеството", 

проектно предложение №* с наименование „Стимулиране на предприемачеството в „С." ЕООД", 

подадено от кандидата „С." ЕООД, е получило общо 59,5 точки (при максимален брой от 85 точки 

по процедурата), формирани като сбор от средноаритметичния брой точки, присъдени от двама 

членове на оценителната комисия с право на глас. 

Проектното предложение е класирано под номер 316 в Раздел I. „Кандидати с код на 

основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната 

стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ от „Списъка с резервните проектни 

предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на 

наличния бюджет по процедурата, които успешно са преминали оценяването, но за които не 

достига финансиране", с одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 68 813,47 лв. 

Оценката на критериите по т. 1. „Приоритизация на проекти на жени предприемачи" и т. 2. 

„Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.", включени в Раздел III. 

„Приоритизация на проекти" от Критериите и методологията за оценка на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване по процедурата) е извършена въз основа на 

декларираните данни в представената към проекта Декларация от физическото лице- предприемач 

(Приложение Б1), подписана от едноличния собственик на капитала М. Н. С., съгласно която 

предприемачът е мъж на възраст 34 години (към датата на подаване на проектното предложение 

12.09.2018 г.). Предвид посоченото, оценителите с право на глас са присъдили по „0“ (нула) точки и 

на двата критерия от максималните 3 точки по всеки от тях. 

Следва да се обърне внимание, че ако и двата посочени по-горе критерия в Раздел III. 

„Приоритизация на проекти" били изпълнени за кандидата "С." ЕООД, проектното предложение би 

получило общо 65,5 точки, което би го поставило под номер 265 в цитирания по-горе раздел от 

„Списъка с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно 

секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране". 

Същевременно, последното проектно предложение с код на основна икономическа дейност 

съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с 

изключение на ИКТ, включено в Списъка на предложените за финансиране проектни предложения, 

е класирано под номер 158 със среден резултат от 80,5 точки. 

Видно от изложеното, критериите, по които „С." ЕООД смята, че е третиран по- 

неблагоприятно, не са определящи за финансирането на подаденото от него проектно предложение 

и дори при максимален брой точки по тези критерии, кандидатът остава в Списъка с резервни 
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проектни предложения, без възможност да достигне резултата от 80,5 точки, получени от 

последното проектно предложение в Списъка на предложените за финансиране. 

Тук следва да се подчертае, че процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ има конкурсен характер и участието в нея не е обвързано със задължително финансиране. 

Предвид това, още при подготовката на проектното предложение всеки кандидат поема риска да не 

успее да генерира желаните от него ползи. В този смисъл, несъстоятелни са твърденията на „С." 

ЕООД за претърпени „неудобства", причинени от оценяването на подаденото от него проектно 

предложение. 

В заключение обобщава, че жалбата на „С." ЕООД е изцяло неоснователна. Съгласно чл. 

29, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ, един от принципите, в съответствие с който се провежда подборът на 

проектни предложения, е принципът за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. УО на 

ОПИК се е ръководил неотклонно от посочения принцип, както при издаване на Условията за 

кандидатстване, така и при оценяването на постъпилите проектни предложения (включително това 

на кандидата „С." ЕООД) по процедура за подбор на проекти № * „Насърчаване на 

предприемачеството". 

Проведени са три открити заседания, за  които страните са били редовно уведомени. На 

първото заседание, проведено на 3 юни 2020г. им е дадена възможност да постигнат споразумение, 

но до провеждане на следващото, такова не е постигнато, поради което производството е 

продължило по общия ред. 

След  проведено открито заседание на 2 декември 2020г. Петчленен разширен заседателен 

състав е счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна и с протоколно решение я е 

обявил за решаване. 

 След като прецени събраните по преписката писмени доказателства в тяхната съвкупност, 

настоящият състав приема за безспорно установено следното: 

Не се спори, че жалбоподателят е „С.“ ЕООД чрез управителя М. Н. С. е  представил 

проектно предложение рег. № по процедура рег. № * пред управляващия орган Главна дирекция 

„Е.“ при Министерство на икономиката и същото е било оценено по точки и е получило 59.5 точки. 

Изисканата справка от Управляващия орган, съдържаща информация колко са 

предложените за финансиране проектни предложения, подадени по процедура * „Насърчаване на 

предприемачеството“ на ОПИК от мъже-предприемачи на възраст от 29г. вкл. до 49 вкл. или на 

възраст 64г. и повече, и съответно колко са проектните предложения, включени в резервните 

списъци по процедурата, подадени от мъже-предприемачи на същата възраст, е представена в срок, 

преди провеждане на откритото заседание,  приета е от състава, не е оспорена от жалбоподателя  и 

съдържа следната информация: 

1.Предложени за финансиране проектни предложения, подадени по процедура 2.024 

„Насърчаване на предприемачеството“ на ОПИК от мъже-предприемачи на възраст от 29г. вкл. до 

49г. вкл. или на възраст 64г. и повече-  0 броя; 

2.Проектни предложения, включени в резервни списъци по процедура 2.024 „Насърчаване 

на предприемачеството“ на ОПИК от мъже-предприемачи на възраст от 29г. вкл. до 49г. вкл. или на 

възраст 64г. и повече-  114 броя. 

Съгласно чл.25, ал.1 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове / ЗУСЕСИФ/, безвъзмездната помощ се предоставя посредством проектни 

предложения. 

Съгласно чл.26, ал.1, условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, 

Ръководителят на управляващия орган на програмата утвърждава за всяка процедура насоки и/или 

друг документ, определящи условията за кандидатсване и условията за изпълнение на одобрените 

проекти. 

В конкретния случай, условията по процедура * Насърчаване на предприемачеството по 

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност, Приоритетна ос „Предприемачество и 

капацитет за растежа на МСП“, са одобрени със Заповед № * на ръководителя на УО, изменена със 

Заповед № * и № * - приложени към вх.№ *. Заповедите не са оспорени по реда, предвиден в чл.27 

от ЗУСЕСИФ и същите са влезли в законна сила, предвид което настоящият състав приема, че на 

основание чл.26, ал.7 от ЗУСЕСИФ, условията за кандидатстване по процедурата са окончателни и 

са валидни за всички кандидати, съответно не могат да бъдат променяни. 



6 

След като настоящият жалбоподател се е запознал с Условията за кандидатстване и не ги е 

оспорил по съдебен ред в срока и пред органа по чл.27 от ЗУСЕСИФ, правото му да оспори 

условията е преклудирано. Още повече, с подаване на проектното предложение настоящият 

жалбоподател се е съгласил с тях и е приел условията за кандидатстване. 

Настоящият състав взе предвид и това, че предоставянето на средства от европейски 

структурни фондове и инвестиционни фондове е целево. Съгласно чл.3, ал.2 от ЗУСЕСИФ, 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се предоставят по програмите, 

включени в Споразумението за партньорство след тяхното одобряване от Европейската комисия. 

С Решение на Европейската комисия  от 07.08.2014г. за одобряване на определени елементи 

от Споразумението за партньортсво с България, се одобряват правилата, по които се изпълнява 

Стратегията на Европейския съюз за интилигентен, устойчив и приобщаващ растеж  /Стратагията/. 

Целта на изпълнение на Стратегията е икономическото, социално и териториално сближаване на 

страните членки. 

Именно с цел постигане на това сближаване, с европейските структурни и инвестиционни 

фондове се финансират инициативи, чиято основна цел е насърчаване на социалното подпомагане, 

борба с бедността и всяка форма на дискриминация. Именно част от представените на Република 

България европейски средства целят именно намаляване на социалното неравенство и 

дискриминацията. Тези цели са залегнали и във водещият документ на ЕС за програмния период 

2014-2020г., с който се уреждат правилата за управление на европейските средства- Регламент 

1303/2013г. Съгласно чл.9, т.9 от Регламента, европейските средства се предоставят за насърчаване 

на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация. Съгласно чл.27 от 

Регламента, всяка оперативна програма определя приоритетите, които ще финансира. Основна 

отговорност на оперативната програма по смисъла на чл.127 от регламента е при предоставяне на 

европейските средства да се гарантира недопускането на дискриминация спрямо бенефициентите. 

В изпълнение на тези цели на ЕС, част от предоставените на страна европейски средства са 

предназначени за стимулиране на социалната активност на предприемачи на възраст под 29 години 

и между 50 и 64 години, както и на жени-предприемачи. Процедура * „Насърчаване на 

предприемачеството“ по Оперативната програма Иновации и конкурентноспособност е насочена 

към приоритетно стимулиране именно на тази група предприемачи, тъй като преценката на 

управляващия орган в съответствие с целите на Стратегията, подкрепена и от настоящият състав е, 

че тази група предприемачи са застрашени от дискриминация и социална изолация. В допълнение и 

за пълнота, следва да се има предвид и това, че по процедурата се приоритизират и населени места, 

за което жалбоподателят е получил повече точки, неоспорено. 

Настоящият състав приема, че целта на европейското финансиране по настоящата 

процедура по тази оперативна програма е борбата със социалното неравенство и дискриминацията 

на конкретните приоритизирани групи. Целевото предоставяне на средства не може да се третира 

като дискриминация спрямо другите субекти в гражданския оборот, тъй като същото е насочено 

към конкретна група и не изключва другите интервенции по отношение на останалите социални 

групи. 

По преценка на състава, правилата за предоставяне на европейски средства попадат в 

изключенията на чл.7, ал.1, т.2 и т.14 от ЗЗДискр. Мерките на българската държава за преодоляване 

на неравнеството по отношение на жени-предприемачи и предприемачи под 29 години и между 50 и 

64 години попада в категорията социални мерки в полза на лица или група лица в неравностойно 

положение на основата на признаците по чл.4, ал.1 с цел изравнянане на възможностите им, 

доколкото и докато тези мерки са необходими. След като в Стратегията и Регламента е залегнало 

изискване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на лица, застрашени от социална 

изолация и дискриминация и в изпълнение на тези правила, ОПИК приоритизира групи лица в 

изолация, но не може да се приеме, че подобно третиране може да се квалифицира като 

дискриминация на основа на признаци „пол“ и „възраст“ по чл.4 от ЗЗДискр.   

От фактическа и правна страна, може да се направи извод, че не са налице доказателства 

за по-неблагоприятно третиране на жалбоподателя, което да обосновава дискриминация по 

признаци „пол" и „възраст". Сочените в жалбата нарушения са правно неподкрепени, а исканията за 

нормативни промени под знака за дискриминация, настоящият състав счита за необосновани. 
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От събраните доказателства не се  констатира „С.“ ЕООД, представлявано от управителя М. 

Н. С. да е дискриминирано по признаците „пол“ и „възраст“ по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 

Съгласно чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на 

основата на признаците по ал.1 отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго 

лице при сравними сходни обстоятелства. В този смисъл, за да е съставомерно деянието, неравното 

третиране следва да е обусловено от защитен от ЗЗДискр. признак по чл.4, ал.1 и освен различното 

третиране е необходимо да се докаже, че това третиране е извършено по някой от признаците, посочени 

в чл.4 от ЗЗДискр. като следва да е налице и пряка причинно-следствена връзка между причините, 

свързани с признака и неблагоприятното третиране. В настоящия случай това не беше доказано от 

наличните доказателства, а различното третиране се дължи на други причини, подробно описани по-

горе. 

Настоящият състав счита, че от гореизложеното може да се направи извод, че ответната 

страна Главна дирекция „Е.“, представлявана от Главния директор, не е осъществила нарушение на 

ЗЗДискр. по по признаци „пол“ и „възраст“ спрямо жалбоподателя „С.“ ЕООД, представлявано от 

управителя М. Н. С. 

Воден от гореизложеното, Петчленен разширен заседателен състав на Комисията за 

защита от дискриминация на основание чл.65, ал.5 от ЗЗДискр. 

 

Р Е Ш И :  

УСТАНОВЯВА, че Главна дирекция „Е.“ при Министерство на икономиката, 

представлявана от Главния директор, НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛА по-неблагоприятно третиране по 

признаци „пол“ и възраст“ по чл.4, ал.1 във вр. с чл.5 от ЗЗДискр. “ по отношение на „С.“ ЕООД, 

представлявано от управителя М. Н. С. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна и недоказана жалба, заведена в 

деловодството на КЗД с вх. № 16-20-906/31.07.2019г., подадена от „С.“ ЕООД, предсавлявана от 

управителя М. Н. С., управител. 

 

Настоящото решение да се изпрати на конституираните по преписката страни. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред 

административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, в чийто район се 

намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателя. 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................................................... 

( Златина Дукова ) 

 

 

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

                                                        ( Петър Кичашки ) 

 
 

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

( Баки Хюсеинов ) 

 

………………………………… 

           (Орлин Колев) 

 

 

……………………………………. 

          (София Йовчева) 


