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           РЕШЕНИЕ  

                                                           № 211 

 

                                                    гр. София, 12.02.2021 г. 

     

  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -  

Петчленен разширен заседателен състав, определен по реда на чл. 48, ал. 2, т. 3  от Закона за 

защита от дискриминация, състоящ се от следните членове: 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :Сабрие Сапунджиева 

                                                               ЧЛЕНОВЕ : Владимира Стоименова     

                                                                                    Наско Атанасов 

                                                                                    Орлин Колев 

                                                                                    София Йовчева 

 

в закрито заседание, след като разгледа докладваната от  Владимира Стоименова преписка № 

582 описа на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за 2020 г., и за да се произнесе, 

взе предвид следното: 

Производството по преписката № 582/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

1653/24.11.2020 г. на Председателя на КЗД, въз основа на жалба с вх. № 44-00-

3391/04.11.2020 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-3571/19.11.2020 г., подадени от Л. Ц. 

П. срещу Н. Т. У. при „А.“.   

Предвид оплакванията за дискриминация по защитените от закона признаци 

„обществено положение“, „пол“, „възраст“ и „образование“ по чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр., 

преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав. 

В жалба с вх. № 44-00-3391/04.11.2020 г. Л. Ц. П. посочва, че при постъпване на 

работа, в нарушение на чл. 348, ал. 1 КТ работодателят ѝ отказал да приеме представените от 

нея трудови книжки, в резултат на което в трудовия й договор фигурирал 00 г. 00 м. 00 д. 

трудов страж и професионален опит. Това била и причината, поради която ѝ била определена 

най-ниската степен – степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.  

Сочи, че до започване на работа в Н. Т.у. има 24 години и 10 месеца трудов стаж, от 

който 2 години и 8 месеца по служебно правоотношение и придобит IV младши ранг в 

сферата на контролната дейност в държавната администрация, а през останалите години на 

експертни и контролни длъжности. Твърди, че до момента на подаване на настоящата жалба 

4 пъти е внесла документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. 

Посочва, че в писмо с изх. № 94-00-7377/25.08.2020 г. на А. се твърди, че при 

кандидатстване по ел. поща на 21.11.2018 г. са получили само 2 файла от трудовата книжка 

на жалбоподателката, от които било видно, че трудовият й стаж е 0 г., 10 м. 27 д. Твърди, че 

при кандидатстване на 21.11.2018 г. си изпратила документите по електронна поща, след 

като се свързала с лице от човешки ресурси, което я уверило, че всички файлове, 

удостоверяващи трудов стаж и професионален опит са получени.  

Сочи, че при извършена проверка от ИА „Г.и. п.т.“ Р. И. – н. о. „Човешки ресурси“ в А 

твърдяла, че към момента на изготвяне на трудовия й договор жалбоподателката не е 

представила други документи, удостоверяващи трудовия й стаж.  

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35 

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48 

e-mail: kzd@kzd.bg 
______________________________________________ 

 

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА 

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 

 

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION 

AGAINST  DISCRIMINATION 
 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA 

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48  

e-mail: kzd@kzd.bg 
_____________________________________________________ 

mailto:kzd@kzd.bg


2 

 

Излага, че в писмо с изх. № 94-00-7377/25.08.2020 г. на АПИ и отговор с изх. № 

20073360/20.10.2020 г. на ИА „Г. и. т.“ било записано, че не й е признат професионален опит 

„поради липса на извършвани дейности, които са свързани с функциите, определени в 

длъжностната характеристика“ на длъжността инспектор в Н. 

Жалбоподателката твърди, че предишен опит не е имал никой от кандидатите на тази 

длъжност. 

Моли да бъде извършена проверка по прилагането на Вътрешните правила за 

работната заплата в частта си – правила за определяне на индивидуалната работна заплата, 

на следните лица, постъпили на работа на 21.01.2019 г. заедно с нея: 

- Х. В. Г – инспектор, отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор В.Т., Н; 

- Г. Д. Д. – инспектор, отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор В.Т.; Н.. 

Добавя, че с проверката цели да се изясни: 

- Има ли нарушение на чл.9 от Наредбата на заплатите на служителите в 

държавната администрация, а именно – притежават ли необходимия трудов стаж 

професионален опит от 7 години, тъй като били удостоени с най-високата степен 3 

на нивото на основната месечна заплата на длъжността „инспектор“ в Н.; 

- На какви извършвани дейности и в какви области е признатият им професионален 

опит над 7 години. Цели да установи има ли дискриминация при определяне на 

трудовото й възнаграждение в трудов договор № ЧР-ТП-86/16.01.2019 г. 

Моли на основание чл. 50 ЗЗДискр. да се образува производство и да се установи 

налице ли е дискриминация при определяне на индивидуалната основна заплата при 

започване на работа и незачитане на трудов стаж и професионален опит. Моли да се 

постанови решение, с което да се преустанови нарушението до установяване на положение 

на равно третиране и да се наложат предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: 

- 1.Трудов договор № ЧР-ТП-86/16.01.2019 г.; 

- 2. Искане по чл. 128 а, ал.1 КТ; 

- 3. Писмо-отговор от А.; 

- 4.Писмо № 20 Л-929.05.2020 г. на дирекция „Модернизация в администрацията“; 

- 5.Писмо  №20073360/20.10.2020 г. на И „Г. и. п. т.“; 

- 6. Документи, удостоверяващи трудов стаж и Заповед № 1/03.01.2019 г. на 

директора на Р. – В. Т. за повишаване в ранг. 

В допълнение с вх. № 44-00-3571/19.11.2020 г. жалбоподателката посочва, че счита, че 

е нарушен принципът на равно третиране и ер налице наемане на работа при по-

неблагоприятни условия поради неприемане на представените от нея документи, 

удостоверяващи трудов стаж и професионален опит при изготвяне и подписване на трудовия 

договор. 

Твърди, че е налице незачитане на трудов стаж, професионален опит и придобит ранг 

в сферата на контролната дейност в държавната администрация при определяне на 

индивидуалната основна месечна заплата, като й била определена най-ниската степен 1 на 

нивото на основната месечна заплата за заеманата от нея длъжност. 

Добавя, че защитените признаци, по които е дискриминирана са „обществено 

положение“ (придобит ранг), „пол“, „възраст“ и „образование“.  

Посочва лица, спрямо които твърди, че е неравно третирана от работодателя, а 

именно……………………………. Сочи, че спрямо същите следва да се извърши проверка 

относно трудовите им договори и определените им възнаграждения. 

С молба с вх.№ 44-00-121/15.01.2020 г. Л. П. заявява, че във връзка с поет ангажимент 

от страна на ръководството за разрешаване на поставените от нея проблеми, желае да 

оттегли разглеждането на образуваната преписка № 582/2020 г. 
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В молба с вх. № 44-00-293/03.02.2021 г. жалбоподателката Л. П. заявява, че след като 

се е запознала със становище № 11-00-9/14.01.2021 г., потвърждава молбата си за оттегляне 

от разглеждане на преписка № 582/2020 г. по описа на КЗД. 

В закрито заседание Петчленен разширен заседателен състав на КЗД разгледа 

постъпилото от Л.П. молба за прекратяване на образуваното производство пред КЗД.  

  Настоящият състав приема за установено, че с молба с вх. № 44-00-121/15.01.2021 г. 

по описа на КЗД, жалбоподателката – Л. П. ясно и категорично е изразила волята си за 

оттегляне на жалбата.  

 Искането изхожда от лице с правен интерес в качеството му на жалбоподател по 

преписка № 582/2020 г. Направеното волеизявление е процесуално допустимо, съобразено с 

изискванията на Закона за защита от дискриминация и Правилата за производство пред КЗД 

(ППКЗД). Няма съмнение  и относно авторството на молбата, поради което следва да се 

приеме, че са налице условията на  чл. 52, ал. 3 от ЗЗДискр.  и производството по преписката 

следва да се прекрати.   

С оглед гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 3 ЗЗДискр. Петчленен разширен 

заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация  

Р Е Ш И: 

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № 582 по описа на Комисия за 

защита от дискриминация (КЗД) за 2020 г.,  на основание чл. 52, ал. 3 ЗЗДискр. 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-3391/04.11.2020 г. и 

допълнение към нея с вх. № 44-00-3571/19.11.2020 г., подадени от Л.Ц. П. срещу Н.Т. У. при 

„А. “. 

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на страните по преписката. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от 

съобщаването му на страните пред административния съд по седалището на териториалната 

структура на КЗД, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес/седалището 

на жалбоподателя. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………………… 

                                                                САБРИЕ САПУНДЖИЕВА                                                               

 

           ЧЛЕНОВЕ : ..…………………… 

                                                                                               ВЛАДИМИРА СТОИМЕНОВА 

                                            

                                                        ..……………………                    

                                    НАСКО АТАНАСОВ 

 

                                 .……………………. 

                          ОРЛИН КОЛЕВ 

 

                               ……………………. 

                                СОФИЯ ЙОВЧЕВА 


