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                            РЕШЕНИЕ 

                     № 208 

      гр.София, 11.02.2021 г. 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен заседателен 
състав, определен с Разпореждане № 53/23.01.2018г. на Председателя на КЗД, състоящ се от 
следните членове на Комисията: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Дукова  
ЧЛЕНОВЕ:           Ана Джумалиева1      

                   София Йовчева 
                   Наско Атанасов2 
                   Петър Кичашки 

        
 
след като изслуша докладваната от Ана Джумалиева преписка  № 23 по описа на 

Комисията за 2018 г., приета за изяснена от фактическа и правна страна с протоколно решение от 
двадесет и трети септември 2020г. за да се произнесе съобрази: 

Производството по преписка № 23/2018г. е образувано с разпореждане № 53/23.01.2018г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с вх. № 44-00-

3/12.01.2018г., подадена от А. П. М. от гр. Б. срещу инж. Г. Т., изпълнителен  директор на „В “ ЕАД, 

гр. Б. и инж. Т. Н.. 

 Предвид оплакванията за дискриминация по признаци „лично положение“ и „образование“, 

както и претенция за нарушение направа по Глава втора, Раздел Първи „Защита при упражняване 

правото на труд“ по чл.13, чл.14 и чл.17 от ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане от 

Петчленен разширен заседателен състав. 

 Надлежни страни по преписката са: 

1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ : 

A. П. М., с адрес: гр. B., к-с „И.“, бл.**, вх.*, ет.*; 

2.ОТВЕТНИ СТРАНИ : 

„В “ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Г. Т., с адрес: гр. Б*****, кв. „П*****“, 

ул. „Г******“ № *; 

 Инж. Т. Н. Н., ръководител отдел „В“ ЕАД, гр. Б****.  

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

на евентуалното нарушение се състои в следното: 

     Жалбоподателката съобщава, работи във „В“ Б. от 1976 година, като от 2008г. е в 

техническия отдел на предприятието. Сочи, че съвместно е работила с инж. С. В., с когото имала 

трудности в комуникацията. М. твърди, че същият си позволявал пред колеги да се държи 

                                                 
1 На основание Заповед № 12-11-3303/21.09.2020г.  на председателя на КЗД, Ана Джумалиева замества Баки 

Хюсеинов като докладчик  на състава в настоящото заседание. 
2 На основание Заповед № 12-11-3312/23.09.2020г. на председателя на КЗД, Наско Атанасов  замества  Олрин Колев 

като член на състава в настоящото заседание.  
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неуважително и я е наричал „некадърна“. За всички тези проблеми е уведомявала главните 

инженери на дружеството, което обидило прекия й ръководител инж. Т. той й отправил забележки. 

       М. счита, че работата, която извършва е еднаква с тази на колегата й Величков, но тъй 

като той имал висше образовоние, получавал по-високо възнаграждение от нея. Допълва, че 

многократно е информирала инж. N. за тази „несправедливост“ и че е имала желание още през 1986 

година, но тогава ръководството на дружеството не й разрешило. 

      Посочва още, че е била назначена нова служителка със средно образование, без никакъв 

стаж и опит по специалността, но със същото възнаграждение като нейното, макар тя да има 41 

години стаж. 

     В жалбата са описани и конкретни случки от работата на жалбоподателката, с които тя 

счита, че единствената цел е била да бъде уволнена, но тъй като е в ръководството на профсъюза  

„Вл във Вл Б.“, това не е станоло възможно. В резултат на предприетите действия от сдтрана на 

ръководството обаче, са я преместили в друг район, без да бъде искано нейното съгласие и без да 

има заповед за това. Счита, че това е прецедент, тъй като в дружеството няма друг служител, който 

да е бил преместен без негово съгласие. 

   Твърди също така, че след връщането си от годишен отпуск е заварила новоназначената 

служителка, а тя самата е останала без такова-налагало се да стои на стол без да има работно място.   
              Проведено е проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр. 

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

страни. Със становище вх.№ 16-20-176/27.02.2018г. се посочва, че в дружеството липсват 

входирани докладни за лошото и некачествено изпълнение на служебните задължения от страна на 

инж. С. В. или на друг служител на отдела. Посочва се, че от приложените трудови договори и 

длъжностни характеристики е видно, че А. М. и инж. С. В. заемат различни длъжности, респективно 

М. – техник В., а В.- и. В. Лицата имат и различна степен на образование- М. има средно 

образование-техник от строителния техникум в гр. Б****, а инж. В.-с висше образование-

строителен инженер специалност „В.“. Подчертава се, че имат и различни задължения съгласно 

длъжностите си характеристики, съответно престират различен по вида си труд, поради което е 

невъзможно, а и несправедливо да получават еднакво възнаграждение. В този смисъл тези действия 

на работодателя не представляват дискриминация по признак „образование“ спрямо 

жалбоподателката. 

В становището се посочва още, че през годините си на работа в дружеството А. М. 

многократно е ползвала дългосрочни платени и неплатени отпуски, разрешавани й добронамерено 

от ръководството. Тези продължителни многомесечни отсъствия от работа са съвпаднали с излизане 

в майчинство на две други служителки. Обичайна практика е преразпределянето на задачи в отдела, 

но А.М. не проявила желание да изпълнява част от задачите им. Уточнява се, че заради служебна 

необходимост много пъти се е налагало колеги в отдел „В.“ да изпълняват задачите на временно 

отсъстващите. 

Поведението й заедно с дългите отсъствия е наложило да бъдат назначени на работа в отдела 

допълнително нови специалисти, което довело до нанасяне на вреди на“В.“ ЕАД, гр. Б******, 

изразяващи се в заплащането на допълнителни възнаграждения. 

Твърди се, че А. М. не е изпълнявала съвестно и отговорно задълженията си. Напротив, с 

конфликтното си поведение и остро онтошение към колегите си  направила невъзможно 

комуникацията със служителите на дружеството. Според ответната страна грубите и язвителни 

забележки прозират и в изпратената до КЗД жалба, като например искането й да се организира 

„конкурс“ между нея и другите й колеги. До ръководството има постъпили многобройни устни 

оплаквания от некентролируемото й поведение, включително писмени рапорти за груби обиди и 

явни заплахи срещу служители на дружеството, изпълняващи трудовите си задължения. Именно 

поради дългия й трудов стажа, а не поради „специалното положение“ на А. М. като член в 

ръководството на синдикална организация, ръководството не е предприело мерки за налагане на 

дисциплинарни наказания. Била е проведена среща, на която са направени опити да се изясни 

ситуацията и се взели мерки това да не се повтаря. Не е ясно по какъв начин това е възприето като 

тормоз от М., която е неизправната страна в случая. 

Във връзка с писмо с вх.№ ТрД-83/07.03.2017г. до изпълнителния директор на „В.“ ЕАД се 

посочва, че не отговаря на истината твърдението, че не били взети никакви мерки. Напротив, 
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съобщава се, че писмото е резолирано за становище до инж. Т. К.  -пряк началник на инж. Т, Н.. 

Проведени са разговори и срещи с всички посочени в писмото лица, включително и с М. Като е 

счело въпросът за изяснен, ръководството не е намерило за необходимо да изготвя нарочен писмен 

отговор до нея. 

По отношение на твърденията, че й е окозван натиск за ранно пенсиониране, се заявява, че 

същите  не отговарят на истината. Било е всеизвестно, че жалбоподателката е искала да се 

пенсионира по-бързо с оглед заминаването й в чужбина, като се предлага това да се потвърди чрез 

разпит на свидетели. Нещо повече, посочва се, че работодателят не разполага с механизми, чрез 

които да се ускори пенсионирането на служителите си. 

Приложени са доказателства. 

Със становище вх.№ 16-20-1362/30.11.2018г. инж. Т. Н. сочи, че в отдел „В.“ работят около 30 

служители с висше или средно специално техническо образование. Уточнява, че с А. М. се познават 

от 1988г., която е дипломиран техник от стоителния техникум в гр. Б. 

С инж. С. В. се познават от 1989г. Същият е стоителен инженер специалност „В“, като по това 

време е работел в Б. П.о. Заявява, че през последните 3 години са били на работа в Дружеството 

наразлични длъжности: тя като техник „В.“, а той като инженер „В“. Има различия в длъжностните 

характеристики, различни са и техните основни месечни възнаграждения, поради което счита, че 

няма как да се претендира за равно възнаграждение. Още повече, че А. М. не е стоителен инженер и 

е без правоспособност да контролира и съгласува проекти за различни сгради и обекти. 

Н. твърди, че служителите със средно образование в отдела също съгласуват проекти за ел. 

Проводи и съоръжения със съответни съгласувателни писма, изготвят предварителни и тристранни 

договори за присъединяване към В. мрежите. Подчертава, че тизи задачи са в кръга на техните 

служебни задължения и при възможен отказ от тяхна страна, ще е принуден да подаде рапорт за 

освобождаване от работа. 

В становището се сочи още, че продължителните многомесечни отсъствия от работа на 

жалбоподателката съвпаднали с излизане в отпуск по майчинство на три други служителки от 

отдела. Обичайна практика е преразпределянето на задачи в отдела, а тя е отказвала да да изпълнява 

част от тях, като си е внушила, че това е „психически тормоз“. Допълва, че за това не се изисква 

отделна заповед на изпълнителния директор. Всичко това е довело да назначчаване на работа на 

допълнителни специалисти и са липсвали мотиве за повишаване на възнаграждението й. Посочва, 

че нетното възнаграждение на М., поради добавка за клас прослужено време е било с над 200 лева 

по-високо от това на младите инженери, на които тя е трябвало да помага. 

Заявява още, ръководството е отчело влошеното й здравословно състояние и същата не е 

наказвана, въпреки неизпълнението на служебни нареждания и некоректно поведение спрямо 

различни служители в  дружеството. Никой не е отказвал натиск да се пенсионира предсрочно и 

дори я е съветвал да не действа прибързано. 

Сочи, че личните отношения между жалбоподателката и инж. С. В. понякога са били сложни и 

непредсказуеми, но не счита че подобни обстоятелства са предпоставка за дискриминация. 

Намира за недостоверно твърдението, че от 2008г. До 2017г. е изпълнявала служебни 

задължения вместо инж. В. Несъгласието му с нейни мнения и предложения не означава, че я счита 

за недостатъчно образована. 

Уточнява, че през периода 2015-2017г. три инженерки от отдела са отсъствали поради 

майчинство и е било наложително М. да изпълнява задачи вместо някоя от тях. Подобни вътрешни 

замествания в отдела са нормална практика съгласно становището на Н.                                                                                                                    

Проведени са шест открити заседания, като на последното проведено на 23 септември 2020г. 

съставът е прецинил, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна и я е обявил за 

решаване. След като прецени събраните писмени доказателства и доводите на страните в тяхната 

съвкупност, Петчленен разширен заседателен състав приема за безспорно установено следното: 

Не се спори, че А. П. М е дългогодишен служител във „В.“ ЕАД, гр. Б.. Съгласно приложената 

длъжностна характеристика е изпълнявала длъжността „техник“.  

Оплакването на жалбоподателката, че инж. С.В. е получавал по-високо трудово 

възнаграждение от нея, не се споделя от състава. Видно от приложените трудови договори и 

длъжностни характеристики, А. М. и инж. С. В. заемат различни длъжности, респективно М.– 

техник В., а В.- инженер В.. Лицата имат и различна степен на образование-М. има средно 
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образование-техник от строителния техникум в гр. Б., а инж. В.- висше образование-строителен 

инженер специалност „В.“. Същите имат и различни задължения съгласно длъжностите си 

характеристики, съответно престират различен по вида си труд, поради което е невъзможно, а и би 

било несправедливо да получават еднакво възнаграждение. В този смисъл тези действия на 

работодателя не представляват дискриминация по признак „образование“ спрямо 

жалбоподателката. 

Оплакването, че правото на равно третиране не е нарушено по отношение на получаване на 

трудово възнаграждение спрямо жалбоподателката се потвърждава и от приложена справка, от 

която е видно, че за периода от 01.01.2015г. до 16.12.2017г. жалбоподателката и Б. А. Ч, също като 

нея заемащ длъжността „техник В.“ в отдел „В.“, са получавали еднакво основно трудово 

възнаграждение. А от заверените копия на техните длъжности характеристики става ясно, че те 

изпълняват едни и същи трудови функции. Следва да се има предвид още, че до момента на 

пенсионирането си А. М. е заемала длъжността „техник“, която включва функциите й, вменени с 

представената пред КЗД длъжностна характеристика. За периода от време, през който М.е заемала 

тази длъжност, други служители от същия този отдел „В.“ са заемали също длъжността „техник“ 

като жалбоподателката и също като нея са получавали същия размер основно месечно трудово 

възнаграждение  

От представена справка към вх.№16-20-853/10.07.2019г. става ясно, че М. е единственият 

служител в отдел „В.“ при „В.“ ЕАД, гр.Б****, която за последните 3 години, а именно считано от 

месец януари 2015г. до пенсионирането си, е ползвала неплатен отпуск, за който по закон трябва 

разрешение от работодателя. От всички служители в отдела, с изключение на нейните колежки, 

които през това време за били в отпуск по майчинство, М. е ползвала най-много дни отпуск. Това 

налага извода, че жалбоподателката не е била третирана по-неблагоприятно в сравнение с всички 

други нейни колеги. Освен това следва и извод, че всички нейни искания за ползване на платен или 

неплатен отпуск са били уважени от страна на ръководството на дружеството и не е налице проява 

на дискриминация. 

На следващо място, във връзка с твърдението на М., че инж. С. В. е получавал по-висока 

заплата от нея, макар че са работили в един и същ район, са представени заверени копия от 4 броя 

заповеди за платен годишен отпуск- по една за 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г., от които е видно, че в 

този период инж. Н. е бил заместван от инж. С. В.. Това потвърждава мнението на състава, че инж. 

В. и техник В. А. М. не са били на едно и също йерархично ниво, защото инж. В. е замествал 

ръководителя на отдела инж. Т. Н. и при негово отсъствие е бил ръководител на жалбоподателката 

М.  

  От така представените факти, подкрепени с приложени доказателства, настоящият състав 

приема, че липсва нарушение от страна на ответните страни по защитения признак „лично 

положение“. В настоящият случай липсва задължителния елемент на фактическия състав, 

пораждащ отговорността на едно лице, свързана с допускане на неравно третиране. Липсва 

защитения признак лично положение, тъй като такава отличителна черта, специфична 

характеристика, белег на личното положение на жалбоподателката, който значимо и същностно я 

характеризира и заради който и въз основа на който е третирана различно тя във връзка с лицето, с 

което се сравнява. След като от доказателствата по преписката не може да се направи   обоснован 

извод за наличието на защитен признак, който да е основание за нежелано поведение, то не може да 

се приеме, че поведението на ответниците спрямо жалбоподателката представлява дискриминация 

по смисъла на чл.4 от ЗЗДискр. 

             Според §1, т.1 ДР на ЗЗДискр. поведението трябва освен това да е свързано с наличието или 

липсата  на някои от посочените  дискриминационни признаци в чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. Липсва 

каквото и да било изложение на обстоятелствата, които да показват връзка между отношението на 

ответните страни към жалоподателката М. и признак по чл.4, ал.1 ЗЗДискр. Всъщност липсва 

твърдение, че съществува присъщ на нея или приписван й от ответните страни признак, който я 

отличава и заради който тя е дискриминирана. Следва да се има предвид и това, че несъгласието на 

ръководството с нейните действия макар да съставлява различно отношение, не е дискриминация. 

Такава е била и целта на действията на ответните страни, по разбиране на настоящия състав, а 

желанието на М. да й се позволи основно трудово възнаграждение като това на инженерите в 

дружеството, което не би било позволено на нейните колеги техници и което няма нищо общо с 
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изравняване на възможността да се полага труд съгласно длъжностната характеристика (защото 

всъщност ограничава тази възможност на другите служители) би довела до нарушаване на това 

законово изискване и би превърнала отношението към М. в привилегия и дискриминация спрямо 

другите служители. Затова отношението на ответниците следва да се приеме за правомерно, а не 

нежелано по смисъла на чл.4, ал.1 на ЗЗДискр. Затова жалбата се явява неоснователна и следва да се 

остави без уважение.    

             С оглед на гореизложеното и на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр. Петчленен разширен 

заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация 

  

Р Е Ш И :  
 
УСТАНОВЯВА, че  инж. Т. Н. Н.-ръководител на отдел В.при „В.“ ЕАД, гр. Б*******, 

НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ дискриминация 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 признаци „лично положение" и 

„образование“, по отношение на А. П. М. от гр. Б*****, к-с „И****“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. *. 

УСТАНОВЯВА, че  „В.“ ЕАД, гр. Б*****, представлявано от изпълнителния директор 

Г.Т., НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛО дискриминация 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 признак „лично положение" и 

„образование“, по отношение на А. П. М. от гр. Б***** к-с „И*****“, бл. **, вх. *, ет. * ап. * 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба  вх. № 44-00-3/12.01.2018г. по описа на КЗД, 

подадени от А. П. М. от гр. Б******. 

 

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: ..................................................................... 

                                                        (Ана Джумалиева) 

 
 

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

(София Йовчева) 

 

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

(Наско Атанасов) 

 

 

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

(Петър Кичашки) 

 
 


